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كلنفسفيمركوزةغريزةواكتسابة،الحياةعصبالمال

،القرباتواتخاذ،الحسناتمنالاستكثارإلىسبيلوهو..إنسان

علىوترصدالأوقافوتوقف..الأرحاموتوصلالجهاد،يكونوبه

علىتعودالتيالأمورمنذلكغيرإلى.والخير.البروجوه

..والثواببالأجرالمنفقوعلى،العميمبالخيرالمجتمع

دونيحولمنيعبسياجوأحاطها،المالملكيةالإسلامواحترم

علىالحفاظجعلبل..العدوانألوانمنلونبأيعليهاالعدوان

الشريعةجاءتالتيالخمسالضرورياتإحدىوممتلكاتهالإنسانمال

عدوانلأنها،السرقةحرمثمومن.عليها.والحفاظصيانتهاأجلمن

فضلأ،ومعاناتهكفاحهلثمرةوإهدار،لجهدهدماضاعةالغير،حقعلى

والتجملأدب،منبهالتحليينبغيوما،الكريمللخلقمنافاتهاعن

وخسةخبثمنالسارقنفسعليهتنطويعماوكشفها..مروءةمن

الذيالمجتمعأفرادتجاه،وخيانةوشرسوءمنتضمرهوما،ودناءة

ظهرانيهم!بينيعيش

وحديثأ،قديمآتفشتالتيالجرائممنالسرقةأنومعلوم

الوضعيةالقوانينعجزتعضالأ،داءغدتحتىخطرها،واستشرى

الداءهذالحسمالناجعالعلاجتقديمعنعقوباتمنسنتهبما

كبحفيولامرتكبيهارحفيتفلحولم،عليهوالقضاءالعضال

بالا،لهايلقواولم،العقوباتبهذهاستهانواالجناةإنبل،جماحهم

النهار،وضحفيجرائمهميقترفونأخذواأناستهتارهممنوبلغ
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تلكفيحتى،السلاحتهديدتحت،الإعلاموسائلتتناقلهحسبما

الحضارةمضمارفيطويلأشوطأقطعتأنهاتزعمالتيالدول

!والتمدن

يدبقطعقرنأعشرأربعةمنذالإسلاميةالشريعةأمرتوقد

منواقترفت،الخائنةاليدكسبتبماونكالآجزاءوجعلته،السارق

تعالى:قالالغير.مالعلىوالعدوانالسرقةجريمة

نكالأكسبابماجزاءأيديهمافاقطعواوالسارقةأوالسارق

،)1(.اللهمن

كما،العقوبةهذهبتنفيذوالسلامالصلاةعليهالرسولقاموقد

أفرادبينيسؤونوكان،عليهماللهرضوانصحابتهبعدهمننفذها

فيمقررأمرتطبيقهافيالمساواةأوالعقوبةعموميةفمبدأ،الأمة

عنوغيرهماالشيخانرواهماهذافيوحسبنا..الإسلاميةالشريعة

سرقتالتيالمخزوميةالمرأةأهمتهمقريشآأنعنها:اللهرضيعائشة

أسامةإلاعليهيجترىءومنءلجييم؟اللهرسولفيهايكفممنفقالوا:

منحذفي)أتشفع:فقال-لجبرواللهرسولفكفملمجييم؟اللهرسولح!ث

كانمنضلإنما!الناسأيهايا9:فقالفخطبقامثم!؟اللهحدود

فيهمسرقدماذا،تركوهالشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكم

سرقتمحمدبنتفاطمةأنلو!اللهوأيمالحذ،عليهأقامواالضعيف

يدهاإ)2(.محمدلقطع

38.:الآية:المائدةسورة)1(

،(1)8688الحدود-92:ومسلم،)6788(الحدود-86:البخاري)2(

-872::والنسائيالمعبود،عون)4351(داودوابو)0143(،والترمذي

:الكبرىالسننفيوالبيهقي)2547(،ماجهوابن،2:173:والدارمي75،

،6:162واحمد:88،:5:النبوةدلائلوأيضأ:254،-8253:

السنةشرحفيوالبغوي)4452(،1!حيانابنصحيحتقريبفيوالإحسان
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هيالغراءالشريعةبهاجاءتالتيالسارقيدقطعوعقوبة

لردعالأمثلوالأسلوبواستئصالها،الجريمةلهذهالناجعالعلاج

علىأقدممتىأنهأيقنإذاالشارقلأن،عداهممنوزجزالسزاق

وأجداهاأعضائهأعزمنعضومنهقطعالجريمةهذهواقترفالسرقة

منبهوتحدثه،نفسهلهتسولفيماملئآفكر،لديهوأنفعهاعليه

عنوالكفالإحجامإلىالأمربهوانتهىالغير،مالعلىالعدوان

وعندما..وأموالهمالناسممتلكاتفيأطماعهوانقطاعالجريمةهذه

وشريعةعقيدةحياتهمفيويتمثلونهالإسلاميعيشونالمسلمونكان

تفرقةودون،تراخأوهوادةدونبينهمفيماحدودهويطبقونوسلوكآ،

!العضالالداءلهذاالعلاجهوذلككان،ووضيعشريفبينتمييزأو

تعالى:قال،للناسأخرجتأمةخيرالإسلاميةوالأمة

عنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخير)كنتم

المنكرأ)1(.

حتىوالخير،والأمنالعدليسودبأنإلاذلكيتاتىولا

علىآمنآدامما،وجهأكملعلىلهمؤإيأعملهإلىفردكلينصرف

بينمنيكونأنيأبىالمسلمالمجتمعف!نثممن..ومالهنفسه

أموالسرقةعلىيعيشأننفسهلهتسولساقطأومنحرفأبنائه

،صورهبشتىالانحرافحاربولذا.عليها.والسطووابتزازهاالناس

وماحدودهوجاءت،الرادعةبالعقوباتوالمجرمينالمنحرفينوتعقب

ومنهاعليها،والإتيان،الجرائملاستئصالكافيةعقوباتمنسنه

فيالمساهمةواجبوالمجتمعالفردعلىكانولذلك،السرقةجريمة

كثيرفيإنهمبحيثالذكاءمناللصوصإنإذ،الجريمةهذهمكافحة

علىيجبكما.".والعدالةالشرطةمنالإفلاتيستطيعونالأحيانمن

.011:الآية:عمرانآلسورة)1(

http://kotob.has.it



إذاوينزجروااللصوصيرتدعحتى،ونصرتهالمستغيثإغاثةالمجتمع

واقعمحالةلاوأنه،المستغيثلنجدةسيهبالمجتمعأنأيقنواما

أبيعنوغيرهمسلمرواهفيماك!الرسوليقول..العدالةقبضةفي

لمف!ن،بيدهفليغيرهمنكرآمنكمرأى"من:عنهالثهرضيسعيد

")1(.الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمف!ن،فبلسانهيستطع

الأصواتبعضوترتفع،الكتاببعضينبريأنالعجيبومن

لروحملاءمتهوعدمومنافاته،وبشاعتهالسرقةحدبقسوةمنذدة

والرقيالحضارةمضمارفيبعيدشأومنالإنسانبلغهوماالعصر،

عنهينجمالإسلامشرعةبهتقضيحسبماتنفيذهأنزاعمين،والتمدن

ومقطوعي،الأيديمبتوريمنغفيرةجموعوجودعليهويترتب

علىعالةيعيشونوممن،والعملالكسبعنالعاجزينالأطراف

ينادونفهمثمومن،بهينوءثقيلأعبئأبذلكمشكلين،المجتمع

ويدافعون،بهالأخذوعدمإلغائهإلىوئدعون،السرقةحدبتعطيل

بهجاءتعماالغناء-يزعمونكما-فيهالأن،الوضعيةالقوانينعن

تفاهتها،أدلةطياتهافيتحملهذهودعواهم..!الإسلاميةالشريعة

كما-الوضعيةالقوانينجدوىعدمعنوفضلأ.سقوطها.وعوامل

فيوتطبقتنفذوإنما،القومعليةفيتنفذلاف!نها-،الواقعيشهد

تاريخناسجلهماالأدعياءهؤلاءعلىالردفيويكفي،العامة

الآننراهوما،اللهحدودفيهاتقامكانتالتيالقرونعبرالإسلامي

خوتفيوالحجاجالناسكانأنبعد،السعوديةالعربيةالمملكةفي

،الحالتبدلفقد،وأموالهموأعراضهمأنفسهمعلىيأمنونلاووجل

والترمذي،(5441،0443)اوددوأبو،(94)78لإيمانا-1:س!لم(1)

:3وأحمد:1304(،،)1275:ماجهوابن،8111::والنسائي)2173(،

الإحسان:حبانوابن،51:59:والبيهقي،15،02،94،52-53

المعبود.منحة)2133(والطيالسي803(،)703،
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التيالأيديعددضآلةمنالركمعلىعددها،وقلالجرائموتضاءلت

!الزمانمنقرنربعخلالقطعت

وبجورهاحدودها،بقسوةوالتنديدالشريعةأحكامفيوالتشكيك

العلاءأباأننذكرأنوحسبناالعصر!وليدليسللعدالةومجافاتها

فيالفقهاءعلىإشكالأأوردأنهعنهاشتهربغدادقدملماالمعري

علىدلشعرآذلكفيونظمدينار،ربعالسرقةنصابجعلهم

:فقال-)1(كثيرابنذكركما-عقلهوقلة،جهله

دينارربعفيقطعتبالهاماوديتعسجدمئينبخمسيد

النارمنبمولانانعوذ)2(وأنلهالسكوتإلامالناتناقض

وقد،منهمفهربالفقهاء،تطلبه،عنهواشتهرذلك،قالولما

المالكيالوهابعبدالقاضيجوابفكان،ذلكفيالناسأجابه

:قالأناللهرحمه

الباريحكمةفافهمالمالخيانةوأرخصهااغلاهاالعضوصيانة

بقوله:أجاباللهرحصهالشافعيأنوروي

الباريعلىهانتظلمتوهاهنابقيمتهاغالتمظلومةهناك

بقوله:الكرديالدينشمساجابوقد

عاريالتقىثوبعنوهوالفتىجهلعارأيماعارللمعريقل

بأشعارتقدحلمالشرعشعائرحكمعنالشعرزنادتقدحنلا

بدينار)3(تسوىفلاتعدتف!نذهبمنالألفنصفاليدفقيمة

الحلبي.ط256:كثير:ابنتفسير)1(

)ونستجير(.4:912:الأحكاماحكامفي)2(

.الرياندار12:85:الباريفتح:وانظر،السابقالمرجع)3(
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الثه،أنزلمابغيربلادهممعظمفيحكمواقدوالمسلمون

المصلحونتنادىثمالاستعمار،قبضةفيوقعواأنبعدوبخاصة

عودتهمأنإلاىكلمرو،الثهرسولوسنة،تعالىاللهكتابإلىبالعودة

!باعتراضاتالكثيرينلدىقوبلت

الدين!بأحكامجهلعنناشىءهومامنها

!والغرضالهوىباعثهكانماومنها

الحكمتيسيرفيالقانونورجالالفقهاءتقصيرمنكانماومنها

اللهأنزلبما

الرواياتلتعدد،السرقةحدأحاديثدراسةاهميةتاتيهناومن

منيقربماإلىالنصابقدرفيالأقوالواختلاف،جهةمنفيها

التحديثأصولوفقالراجحبيانوأهمية،ثانيةجهةمنقولأعشرين

الله،شرعيلتزممنكلإلىذلكونقدم،ثالثةجهةمنودرايةرواية

للذمة.وابراء،للحجةإقامة

التالية:الفصولعلىيشتملأنالبحثمنهجيةاقتضتوقد

.والسارقالسرقة:الأولالفصل

.والنصابالمسروق:الثانيالفصل

السرقة.ثبوت:الثالثالفصل

السرقة.حدإقامة:الرابعالفصل

والرشاد.والعونوالسداد،التوفيق:أسألوالثه

مجيب؟سميعإنه

)المرصفي(الشيخمحمدمحمدسعداهـ15/12415/فيالكويت

7*ام21/7099/
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الأولىالفصل

والسارقالسرقة

تمهيد:

لغةالسرقةمفهومببيانالبدءإلىالبحثمنهجيةتدفعنا

التوفيق:وبالثهفنقولواصطلاحأ،

اللغة:فيالسرقة

السيرق:والاسموشيرقا،شزقايسرقهالشيءسرق:يقال

وسزقه:وستر،خفاءفيالشيءأخذعلىتدلسرقومادة،والسرقة

)1(.السرقةإلىنسبهأي

:الاصطلاحفيالسرقة

شيءأخذبأنها:الشرعفيعرفتالسرقةأنحجرابنذكر

وهم-الحرزاشترطومن:قالثم..أخذهللآخذليسخفية

)2(.مثلهحرزمنفيهزاد-الجمهور

تعريفأنتبينللسرقةتعريفاتمنالفقهاءذكرهلماوبالرجوع

ويلاحظهنا،بهسنكتفيولذلكوأدقها،التعريفاتأشملعابدينابن

قسمين:إلىالسرقةتعريفقسمأنه

بغيرخفيةالغيرمنالشىءأخذوهو:الحرمةباعتبارالأول

لا.أمكاننصابأحق،

الأسماءوتهذيب،والمفردات،العروسوتاج،اللغةومجمل،المقاييسمعجم(1)

.()سرقالوسيطوالمعجم،المحيطوالقاموس،والصحاح،العربولسان،واللغات

الحديثة.الرياض-12:89:الباريفتح)2(
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دراهمعشرةبصيرناطقمكلفأخذوهو،القطعباعتباروالثاني

يدصاحبمنخفية،الإخراجظاهرةمقصودةمقدارها،أوجياد

شبهةلاحرزمن،العدلدارفيالفساد،إليهيتسارعلامماصحيحة

فيه)1(.تأوبلولا

وشامل،جامعتعريفوهو،للسرقةعابدينابنتعريفهوهذا

يلاحظإنهإلا.ذلك)2(.عنالأخرىالمذاهبتعريفاتتخرجولا

نظروجهةيمثلوهذا،القطعأساسهيالتيالسرقةنصابحددأنه

ذلكبيانوسيظهر،أخرىأقوالالمذاهبولبقية.الحنفيالمذهب

.النصابعلىالكلامعند

:والكبرىالصغرىالسرقة

ففي،الصغرىللسرقةتعريفهوالسرقةتعريفمنسبقما

عينمسارقةفهيونهارأ،ليلأالخفيةالسرقةفييشترطالاختيار

عينمسارقةأماالأفراد(احدمسارقة)أيمقامهيقوممنأو،المالك

هوالإماملأن،الحرابةاو،الطريققطعفتسمىوأعوانهالإمام

مصونةتصيرإنماالأمواللأن،باعوانهالطريقلحفظالمتصذي

السرقةالطريققطععلىيطلقولذلك،وحمايتهالإمامبحفظمحرزة

القدير)4(.فتحفيجاءماذلكومثل)3(،الكبرى

3.291::عابدينابنحاشية)1(

:4:الجليلومنح235،:4:والأبي2،428::الصغيرالشرح:انظر)2(

ومغني603،-6:355:والحطاب،2:445:المجتهدوبداية،516

362،:4:الإراداتمنتهىوشرح،4:186:وتليوبي،4:158:المحتاج

والمنني:،6:912:القناعوكشاف934:3،324،:2:المربعوالروض

بعدها.وما8:524

.!!.4:201:الاختيار)3(

5.375:القدير:فتح)4(
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الأموالى:علىالتعديانواع

حرابة،عشر؟:ضروبحقبغيرالمالأخذ:عياضقال

وخديعة،،واختلاس،وسرقة،وخيانة،وقهر،وغصب،وغيلة

فالحرابة،اللغةفيكلهاعليهايطلقالغصبواسموجحد،وتعد،

وحكمها،بحيلةصاحبهقتلبعدأخذهوالغيلة،ومدافعةبمكابرةأخذه

قويأخذوالقهر،والسلطنةبالقوةأخذهوالغصب،الحرابةحكم

وأأمانةقبلهأخذوالخيانةالواحد،منوالجماعة،ضعيفةمنالجسم

كفلةعلىصاحبهبحضرةأخذهوالاختلاس،خفيةأخذهوالسرقةيد،

الحقبصاحبكالتشبهبحيلةأخذهوالخديعة،بسرعةآخذهوفرار

فيتقررماإنكاروالجحد،بذلكليأكلوالفقرالصلاحبزيوالتزيي

إذنبغيرأخذهوالتعدي،الخيانةمننوعوهووأمانتهالجاحدذمة

حزي)2(.النقالهمالهذاوشحيه.عيبته!وبحضرتهصاحبه ....)1(.ا

السرقة:حكم

الوضعي،الحكمأما:تكليفيوحكم،وضعيحكمللسرقة

استوفتإذااليد،قطعوهوالحد،إقامةفيسببالسرقةأنفهو

التكليفيالحكموأما-سيأتيماعلى-وشرائطهاأركانهاالجريمة

عدوانلأنهاالكبائر،منوهيشرعأ،محرمةفالسرقة،التحريمفهو

بهيكونالذيالمالوهو،الشريعةمقاصدمنضروريمقصدعلى

والسنة،،الكتاب:السرقةحرمةعلىوالدليل:الحياةقوام

.والإجماع

تعالى:فقولهالكتابأما

4.516::الجليلمنح)1(

323.:الفقهيةالقوانين)2(
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اللهمننكالأكسبابماجزاءأيديهمافاقطعواوالسارقة)والسارق

!.)1(حكيمعزيزوالله

هيالتييدهبقطعالسارقبعقابوتعالىسبحانهاللهأمرفقد

العقوبةهذهوتعالىسبحانهاللهوصفولذلك،وكسبهحركتهآلة

ذنبه.وعظمالسرقةجرمبشاعةعلىيدلوهذا،بالنكال

مالأخذحرمةعلىتدلكثيرةأحاديثوردتفقدالسنةوأما

..حقدونالغير

بكرأبيعنوغيرهماالشيخانرواهفيما!مقولهمنها-

يأ"أتدرونقال)2(:النحر،يوملجيرالنبيخطبنا:قالعنهاللهرضي

بغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسولهاللهقلنا:هذا؟دايوم

هذا؟"شهر"اي:قال.بلىقلنا:النحر؟"يوم"أليس:قال.اسمه

اسمه.بغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسولهاللهقلنا:

اللهقلنا:هذا؟"بلد"أي:قال.بلىقلنا:؟"الحجةذو"أليس:فقال

:قال.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسوله

وأموالكمدماءكم"فإن:قال.بلىقلنا:؟"الحرامبالبلدة"أليست

هذا،بلدكمفيهذا،شهركمفيهذا،يومكمكحرمة،حرامعليكم

"اللهم!:قال.نعمقالوا:؟"بلغتهلألا،ربكمتلقواأنإلى

ترجعوافلا،سامعمنأوعىمبلغفرب،الغائبالشاهدفليبلغاشهد،

بعضلما.رقاببعضكميضربكفارأ،بعدي

هريرةأبيعنوغيرهماالشيخانرواهفيمالمج!رقولهومنها-

83الآية:المائدةسورة)1(

أبو؟وانظر،(1)967القسامة-28:ومسلم،(1174)الحج-52:البخاري)2(

)5503،ماجهوابن)3587(،والترمذيالمعبود،عون)1888(داود

،76،681:دا،!ا23،3:08،133،137،85:ا:وأحمد،3(70!ا

،14،94،68،72-3،93،54لأ،553-603،337،5:03

.رواياتبعدهرويفقد411412،

12

http://kotob.has.it



وهويزنيحينالزانييزني"لاءلجيرو:النبيقال:قالعنهاللهرضي

السارلتىيسرقولا،مؤمنوهويشربحينالخمريشربولا،مؤمن

أبصارهمفيهاإليهالناسيرفعنهبةينتهمب"ولا،مؤمنوهويسرقحين

)1(
لما.مؤمنوهوينتهبهاحين

قال:قال-أيضأ-عنهوغيرهماالشيخانرواهماومنها-

ويسرق،يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقاللهالعن:غ!ب!هاللهرسول

يدهلما)2(.فتقطعالحبل

زيدبنسعيدعنصحيحبسندوغيرهأحمدرواهماومنها-

فهومالهدونقتل"منلجحر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

شهيد،فهودينهدونقتلومنشهيد،فهوأهلهدونقتلومنشهيد،

شهيد")3(.فهودمهدونقتلومن

)1(

)2(

)3(

681(،6772،5،)5578و،لهواللفظ)2475(المظالم-46:البخاري

،2(62)5والترمذ!،(4)968داودوابو،()57الإيمان-ا:ومسلم

،87151،:2:والدارمي)3693(،ماجهوابن،8:64:والنسائي

5173(،5172،،)186الإحسان:حبانوابن،01:186:والبيهقي

وابن5173(،5172،،)186السنةشرحفيوالبغوي)1128(،والحميدي

)13354(،الكبيرفيالطبرانيوانظر:5،51:7،221::شيبةابي

:النوويبشرحمسلم:فيالحديثمعنىوانظر،101:االزوائد:ومجمع

اكمالداكمالبعدها،وما12:61:الباريوفتحبعدها،وما241:

)47(.السنةوشرحبعدها،وما165:ا:المعلم

وأحمد:،)687(الحدود-92:ومسلم،)9968(الحدود-86:البخاري

ماجهوابن8،65::والنسائيشاكر،أحمدتحقيق)7435(و2253:

،)7925والبغوي،8:253:والبيهقي378،:4:والحاكم،)2583(

6.465::شيبةأبيوابن)5748(،الإحسان:حبانوابن8925(،

)4772(داودوأبو)1421(،والترمذيشاكر،أحمدتحقيق)1652(أحمد

539(،،)949يعلىوأبو)0258(،ماجهوابن،7115،116::والنسائي

الإحسان:حبانوابن)83(،والحميدي3،266:8،335::والبيهقي

.)4931(
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جاء:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنلمسلمروايةوفي-

رجلجاءإنأرأيت!اللهرسوليا:فقال!يماللهرسولإلىرجل

:قال؟قاتلنيإنأرأيت:قال"مالكتعطه"فلا:قال!ماليأخذيريد

نإأرأيت:قالشهيد""فأنت:قال؟قتلنيإنأرايت:قال"قاتله".

الناردا)1(.في!هو:قال؟قتلته

هذايومناإلىلمج!رراللهرسولعهدمنالأمةأجمعتوقدهذا،

بعدهمنالراشدونوالخلفاءجمهرو،الرسولوقام،السرقةحرمةعلى

ووضيع.شريفبينتفرقةدون،السرقةعقوبةتنفيذعلى

السرقة:اركان

علىالتعديوأنواعوحكمها،السرقةمفهومعنالحديثبعد

السرقةمقوماتعنالحديثهوالطبيعيالترتيبيكون،الأموال

واركانها.

الأقوىالجانبعلىيطلقلغةالركنلأنالعنوانهذاآثرتوقد

والذي،بهإلاالشيءلذلكوجودلاماواصطلاحآ:)2(.العظيموالأمر

)3(.غيرهومنمنهالماهيةتتركب

يذكرلمالآخروالبعض،للسرقةأركانآذكرواقدالفقهاءوبعض

لمللسرقةأركانأذكرواالذينوالفقهاءشروطآ،ذكروإنماأركانأ،

واحدآركنآالبدائعفيذكرفالكاساني،الأركانتحديدعلىيتفقوا

ثلاثةالمحتاجمغنيفيذكرفقدالشربينيالخطيبأماالأخذ،وهو

.(041)نيمالإا-ا:مسلم(1)

)ركن(.المحيطوالقاموس،والصحاح،العربلسان)2(

والكفاية64،،61:ا:عابدينوابن،2:595:والكليات99،:التعريفات)3(

وشرح328،:ا:الجملوحاشيةفي923،:االقدير:فتحبذيلالهدايةعلى

.14:ا:الطالبروض
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.والمسروق،والسارق،السرقةهي،أركان

لوجدناهاالسرقةفيوردتالتيالأحاديثفيالنظرأمعناولو

الأحاديث،هذهبعضذكروقدصشبقمسروقأ،ومالآسارقأتذكر

وشرق،يدهفتقطعالبيضةيسرقالسارقالله"لعنىلجرو:قولهومنها:

مقوماتأهموهما،مسروقومال،سارقفهنايده")1(فتقطعالحبل

نأعلى،البحثعمادهماالركنانهذانسيكونلهذا،الجريمةهذه

جوانبه.تكتملحتىبشروطهركنكليتبع

:رقالسا

نأعنهااللهرضيعائشةعنصحيحبسندوغيرهداودأبوروى

:قالعص!الذ4رسول

المبتلئوعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلملارفع

يكبر")2(.حتىالصبيوعنيبرأ،حتى

بمجنونةعمرأتي:قالعنهالثهرضيعباسابنعنروايةوفي

ترجم،أنعنهالثهرضيعمربهافأمرأناسأ،فيهافاستشار،زنتقد

هذه؟شأنما:فقال،عليهالثهرضوانطالبأبيبنعليبهافمر

ترجمأنعنهاللهرضيعمرفأمر،زنتفلانبنيمجنونةقالوا:

نأعلمتأماالمؤمنينأميريا:فقالأتاهثمبها.ارجعوا:فقال:قال

حتىالنائموعنيبرأ،حتىالمجنونعن:ثلاثةعنرفعالقلم

هذهبالفما:قال.بلى:قال؟يعقلحتىالصبيوعن،يستيقظ

تخريجه.سبق)1(

،2:171:والدارمي،6:156:والنسائي،المعبودعون،)4375(داودأبو)2(

:وقال،2:95:والحاكم،151-6:501:وأحمد02(،)41ماجهوابن

وأبو)142(الإحسان؟حبانوابن،الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىصحيح

)0044(.يعلى
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فجعل:قال.فأرشقها:قال.فأري!فها:قال،شيءلا:قال؟ترجم

"رفع:قال!ي!اللهرسولأنتذكرماأو:قالروايةوفييكئر.عمر

حتىالنائموعن،يفيقحتىالمغلوبالمجنونعن:ثلاثةعنالقلم

عنهافخفى:قال.صدقت:قال؟"يحتلمحتىالصبيوعن،يستيقظ

سبيلها)1(.

الذيالسارقصفاتبعضنحددأننستطيعالأحاديثهذهمن

،والمجنونالصبيالمؤاخذةمناستبعدقدفالحديثالحد،عليهيقام

بالغأيكونأنالحدعليهيقامالذيالسارقفيفيشترطذلكوعلى

رقيقأ.أمكانحرأ،أنثىأمذكرأأكانسواءعاقلأ،

حدعليهيقامفلا،وسرقالبلوغدونكانفمنذلكوعلى

مناطالعقلإذعاقلأ،يكونأنيشترطكما،تكليفهلعدم،السرقة

،والمجنونالصبيعنمرفوعالقلمأنءلجيدالنبيأخبرفقد،التكليف

ولأن،النصخلافوهذاعليهما،القلمإجراءالقطعإيجابوفي

ولهذا،بالجناياتيوصفلاوفعلهما،جنايةفيستدعي،عقوبةالقطع

السرقة،يضمنانلكنهماهذا،كذاالحدود،سائرعليهمايجبلم

المرادأنعلى،المالضمانلوجوببشرطليستالجنايةلأن

ويفيق،مرةيجنالسارقكانف!ن،المطبقالجنونهنابالجنون

حالفيسرقوإن،يقطعلمجنونهحالفيسرقفإن،أخرى

فتقطع،السارقعلىالحدلإقامةالذكورةتشترطولا،يقطعالإفاقة

تعالى:لقولهالأنثى

أيديهما،.فاقطعواوالسارقةإوالسارق

:258:2،954،:ا:والحاكمالمعبود،عون4378(،،)4376داودأبو)1(

واحمد،165-4:161:الراية،نصبوانظرلم8،264::والبيهقي938،

)143(.الإحسانةحبانوابنشاكر،احمدتحقيق569()049،إ
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والمدئروالأمةالعبدفيقطع،الحريةتشترطلاأنهكما

إليهذهبماعلىوهذا،السرقةآيةلعمومالولد،وأموالمكاتب

،الفقهاء)1(.جمهور

ولأنه،والسنةالكتابلعموم،السرقةفيوغيرهالآبقويستوي

الآبق.كغيرفيقطع،مثلهحرزمننصابآسرقمكلف

عمربناللهلعبدعبدآأن،نافععنصحيحبسندمالكيروي

،العاصبنسعيدإلىعمربناللهعبدبهفأرسلآبق،وهوسرق

لا:وقال.يدهيقطعأنسعيدفأبى،يدهليقطع،المدينةأميروهو

يأفيعمر:بناللهعبدلهفقال.سرقإذاالسارقالآبقيدتقطع

يده)2(.فقطعتعمر،بناللهعبدبهأمرثمهذا؟وجدتاللهكتاب

علىمكرهغيرأيمختارا33(،السارقيكونأنيشترطكما

ماولأنالحد،تدرأشبهةالإكراهلأن،مكرهيقطعفلا،السرقة

المكرهعلىيوجبلمالمختارعلىوجلعزاللهعقوبةأوجب

تعالى:لقولهالكفر،ككلمة

مطمئنوقلبهأكرهمنإلاإيمانهبعدمنبالثهكفر)من

!)4(.بالإيمان

إلىالإكراهقسموافقدالحنفيةأماالجمهور،بهصرحماهذا

بتفويتأوبالقتليكونالذيهوفالملجىءملجىء،وغيرملجىء

وأالنفمسيفوتلابمايكونالذيهوالملجىءوغيرالأعضاء،بعض

.8:672:المغني:انظر(1)

.(2)6الحدود-14:الموطأ2()

538،:4:الجليلومنح2،392::الإكليلوجواهر7،67::البدائع)3(

:والمهذب268،-8267::والمغني3،363::الإراداتمنتهىوشرح

3.278::والهداية،4:174المحتاجومغني2،278:

.156:الآية:النحلسورة)4(
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اليسير.المالأخذأو،قصيرةلمدةكالحبسالأعضاء،بعض

عليهيقامفلا،السرقةعلىملجئآإكراهآأكرهفمنذلكوعلى

مختار)1(.غيرلأنه،السرقةحد

السكر:حالةفيالسرقة

المحرماتمننحوهأومسكرآطوعآشربفإنالسكرانأما

اللهرضيالصحابةلأن،بسكرهتعديهبسببالسرقةحديلزمهف!نه

تسببولأنهلها،مظنةالسكرلكون،الفريةحدعليهأوجبواعنهم

لأن،لهعذرلامنفأشبهفيهيعذرلابسببالمحرماتهذهإلى

شربالمحرماتهذهفعلأرادمنأنإلىيفضيعنهالحدإسقاط

لفعلمظنةالسكرولأنشيء،يلزمهفلاأحب،ماوفعلالخمر

ماوهذا،صحوهحالفعلهاإلىتسببفقد،إليهوسبب،المحارم

والأولى،الشافعيةعندالصحيحوهو،والمالكية،الحنفيةإليهذهب

آخرقولوفي،بسكرهمتعديأدامماأرجحهماوهو،الحنابلةعند

غيرلأنهالحد،عليهيجبلاأنه،الحنابلةعندروايةوهو،للشافعية

غيركانومن،بالشبهاتيندرىءمادرءفيشبهةذلكفيكون،عاقل

بحلالسكرأوسكر،حتىالخمرشربعلىاكرهكمنبسكر،متعد

)2(.للشبهةالحديلزمهفلا

:الإسلامبأحكامالالتزامشرط

،الإسلامبأحكامملتزمأكونهالسارقعلىالحدلإقامةيشترط

لعدم،المستأمنغيرالحربيعلىالسرقةحديقاملاهذاوعلى

.7:971:ثعالبدا(1)

،045:ا:الصغيروالشرح،8591:والمغنيئنر:278،:2:المهذب)2(

.3:55:لبذاثعوا
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المسلممالبسرقةيقطعف!نهالمسلمأما،الإسلامأحكامالتزامه

عندهوكيا،الجملةفيالذميمالبسرقةأيضآويقطع،باتفاق

لأنه،الشافعيةعندالمشهور"!وهو،والحنابلة،والمالكية،الحنفية

بسرقةالمسلميقطعلاالشافعيةعندالمشهورومقابل،بذمتهمعصوم

المسلم،مالبسرقةأيضأالذميويقطع،بهيقتللاكما،الذميمال

أمالا)1(.أمبالحكمرضيسواء،الأحكاملالتزامه،باتفاقالذمياو

لعدمالحد،عليهيقاملاآخرمستأمنمنسرقف!نالمستأمنالحربي

ففيذميأومسلممنسرقهـان،الإسلامأحكاممنهماأيالتزام

مختلفة.أقوالعليهالحدإقامة

والحنابلة،،أشهبغير،المالكيةالفقهاء:جمهورذهبفقد

لأن،عليهالحدإقامةوجوبإلى،يوسفوأبوحامد،ابنغير

ومحمد،،حنيفةأبووذهب،الأحكامملتزمأيجعلهالأمانفيدخوله

الحدإقامةعدمإلى،الحنابلةمنحامدوابن،المالكيةمنوأشهب

تعالى:قال.الإسلامبأحكامملتزمغيرلأنه،عليه

اللهكلاميسمعحتىفأجرهاستجاركالمشركينمنأحد)وان

!)2(.يعلمونلاقومبأنهمذلكمأمنهأبلغهثم

الحدعليهيقاملاأنهأظهرها:أقوالثلاثةالشافعيةوعند

كالذمي،السرقةحدعليهيقامالمستأمنأن:الثاني،كالحربي

الحدودإقامةفيهشرطف!ن،الأمانعقدإلىبالنظريفضل:الثالث

)3(.المالكيةعندقولوهوفلا،درالا،القطعوجبعليه

وكثاف،7445::المحتاجونهاية027،:16:والمدونة7،71::البدائع)1(

2.475::القيملابنالذمةأهلوأحكام3،116::القناع

.6:الآية:التوبةسورة)2(

ومغني=538،:4:الجليلومنح7،71::والبدائع3،266؟:عابدبنابن)3(
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:المسروقالمالفيللسارقشبهةوجودعدم

فيللسارقيكونألا-سيأتيكما-الحدإقامةلوجوبيشترط

فيهماأوالمملوكلأن،شبهتهأوالملكتأويلولا،ملكالمسروق

يتحققفلا،الأعينمسارقةإلىفيهيحتاجلاالشبهةأوالملكتأويل

الفعلكونتستدعيوالعقوبة،السرقةعقوبةالقطعلأن،خفيةالأخذ

نأكماأصلآ،جنايةيقعلاللسارقالمملوكوأخذ،محضةجناية

يوجبفلا،جنايةيتمحضلاالشبهةأوالملكبتأويلالأخذ

بعضفيالفقهاءبينخلافيوجدإذ،الجملةفيوهذا..القطع

فيماذلكوبيان،عدمهمندارئةشبهةاعتبارهاحيثمنالمسائل

يلي:

مدينه:مالمنالدائنسرقة

بأنحقهجنسمدينهمنسرقإذاالدائنأنإلىالحنفيةذهب

لأن،يقطعلافإنه،عشرةفسرقدراهمعشرةالمدينعلىلهكان

بجنسظفرإذاالحقلهومن،حقهبجنسظفرلأنه،مباحالأخذ

كانإذاوهذا،حقهمستوفيآيصيرأخذهلىاذا،أخذهلهيباححقه

التأجيللأناستحسانآ،يقطعلافإنهمؤجلأكانف!نحالآ،الدين

دارئةشبهةيصيرالمطالبةتأخرتدمان،الحقوثبوت،المطالبةلتأخير

بينالحالةهذهفيالقطعوجوبعدمفيفرقلاأنهكماللحد،

مماطل.غيرأومماطلآالمدينكون

دنانيرالدينكانبأن،الدينجنسغيرمنالمسروقكانوإن

المعاوضات،فيالتراضيلضرورةالحد،إقامةوجبعروضآفسرق

أخذهأنهالسارقادعىإذاإلا،الأغراضباختلافالقيمولاختلاف

اعتبرإنهحيثالحد،عنهتدراشبهةلوجوديقطعفلا،بحقهرهنأ

926.-8:268:والمغني،4:175:المحتاج
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الماليةمعنىفيكلهاوالأموال-الصورةلاالماليةوهي-المعنى

يقطع.فلا،تأويلعنأخذآفكان،متجانسة

وأللدينجاحدآالمدينكونبينفرقوافقدالفقهاءجمهورأما

كانف!ن،أدائهعنممتنعغيربالدينمقرآكونهوبينفيهمماطلأ

سرقإذاالدائنعلىقطعفلافيهمماطلآأوللدينجاحدأالمدني

هذافييقطعف!نهنصابأيبلغبمادينهمنأكثرسرقف!ن،دينهقدر

يقطعولا،المالكيةعندوهذا،حقهمنليسمابأخذلتعذيهالزائد،

لهأبيحقددامما،عنهمحرزأيبقلمالماللأن،الشافعيةعند

حقه.لاستيفاءالدخول

كانإذاللزائدبالنسبةالقطععدمفيالشافعيةمثلوالحنابلة

غيرمنالزائدأخذف!ن،حقهمنهأخذالذيالمكاننفسمنالأخذ

مقرأالمدينكانوإن،الشبهةلعدمالقطعوجبمالهفيهالذيالحرز

وجودلعدم،الحالةهذهفييقطعف!نهأدائهعنممتنعغيربالدين

)1(.يسرقأنكيرمنحقهعلىالحصوليستطيعإنهإذ،شبهة

ترجيح:

إذاماحالةفيالقطععدممنالجمهورإليهذهبماوأرجح

لأنه،الدارئةالشبهةلوجود،فيهمماطلأأوللدينجاحدأالمدينكان

فيالقطعووجوب،السرقةطريقعنإلاحقهاستيفاءإلىسبيللا

أدائه،عنممتنعغير،لهباذلآ،بالدينمقرأالمدينكانإذاماحالة

لجوءدونحقهعلىالحصوللاستطاعته،الدارئةالشبهةلانتفاء

للسرقة.

526،:4:الجليلومنح377،:5:القديروفتح72،-775::البدائع)1(

منتهىوشرح2،283::والمهذب،163-4:161:المحتاجومغني

371.:3:الإرادات
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سرقإذاالقطعوجوبمنالمالكيةإليهذهبماارجحكما

يباحفلا،حقهيأخذأنلهأبيحإذالأنهنصابآ،يبلغبمادينهمنأكثر

بذلكولمخالفته،حقهمنليسمابأخذلتعذيه،منهأكثريأخذأنله

التجاوز.عدممنشرعأمقررهوما

والعكس:اصلهمنالفرعسرقة

والشافعية،،والمالكية،الحنفيةالفقهاء:جمهورذهب

لمسفلوإنولدهولدأوولدهمنسرقمنأنإلى:والحنابلة

وغيرهداودأبورواهولما،الابنمالفيالملكشبهةلوجود،يقطع

"إن:قالءلخييماللهرسولأنعنهااللهرضيعائشةعنصحيحبسند

عنروايةوفي"كسبهمنوولده،كسبهمنالرجلأكلماأطيبمن

يا:فقالجميه!النبيأتىرجلأأن:جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

"أنت:قال.مالييجتاجوالديلىانوولدأ،مالأليإن!اللهرسول

كسبمنفكلوا،كسبكمأطيبمنأولادكمإن،لوالدكومالك

.!)؟(أولادكم

نإالجدعلىالقطعوجوبإلىالمالكيةمنأشهبوذهب

الابنابنعلىالنفقةتجبلاإذ،الشبهةلعدم،حفيدهمالمنسرق

ابنه،مالسرقةفيالأبيقطعالمنذر:وابنثورأبووقالللجد،

تعالى:قولهلظاهر

أيديهما".فاقطعواوالسارقةأوالسارق

والترمذي7،241::والنسائيالمعبود،عون3513()3511،داودأبو)1(

)4261(،الاحسان:حبانوابن5972(،)7137،ماجهوابن)1358(،

شاكر،أحمدتحقيق1007(5296،)6678،وانظر،642:وأحمد:

الزوائد:ومجمع،12:94بغداد:وتازيخ01(،)910الكبيرفيوالطبراني

4:.154
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الفقهاء:جمهورذهبفقدالأصلمنالفرعسرقةعنوأما

مالبسرقةيقطعلاالولدأنإلى:والحنابلة،والشافعية،الحنفية

القرابةولأن،الأبمالفيشبهةللابنلأنوذلكعلا،د!انوالده

مالهبسرقةيقطعفلم،لصاحبهأحدهماشهادةقبولتمنعبينهماالتي

يجوزفلا،لهحفظألابنهالأبمالفيتجبالنفقةولأن،كالأب

الحد.تدرأشبهاتوهذه،للمالحفظأإتلافه

وأأبيهمالمنسرقإذاالابنبقطعيقولونف!نهمالمالكيةأما

المالكيةوبقول،الأبمالفيالابنملكشبهةلضعفوذلك،أمه

الحنابلة،منالخرقيقولظاهروهوالمنذر)1(،وابنثورأبوقال

تعالى:قولهظاهرودليلهما

أيديهما!.فاقطعواوالسارقة)والسارق

إذاالأبقطعيرونفهم،سبقماكلفيالظاهريةخالفوقد

نأويرون،أبيهمالمنسرقإذاالابنوقطع،ابفهمالمنسرق

بآياتمنسوخ"لوالدكومالك"أنتلخيد:الرسولحديث

.)2(المواريث

ترجيح:

الأصولبسرقةالقطععدممنالجمهورإليهذهبماوأرجح

والابن،الابنمالفيالأبشبهةلقوة،البعضبعضهمامنوالفروع

الآخركمالمنهماكلفمالالاتحاد،منبينهمالما،الأبمالفي

2،094:المجتهد:وبداية038،:5:القديروفتح7،07::البدائع)1(

:3:المداركوأسهل،2435::الصغيروالشرح365،:الفقهيةوالقوانين

وعميرة:والقليوبي282،:2:والمهذب،4:162:المحتاجومغني،181

276.-8275::والمغني،6114::القناعوكشات،4:188

.بتصرف343347،:11:المحلى)2(

23

http://kotob.has.it



والأب،مردودةللآخرمنهماكلشهادةأنكما،النفقةاستحقاقفي

.الأبلحياةامتدادآيعتبروالابن،الابنوجودفيسببأيعتبر

بعض:منبعضهمالأقاربسائرسرقة

ذهبفقد،بعضمنبعضهمالأقاربسائرسرقةعنوأما

القطعوجوبإلى:والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:جمهور

الآخرمالفيلأحدليسلأنه،بعضمنبعضهمالأقارببسرقة

خالتهأوخالهأوعمتهأوعمهأوأختهأوأخيهمالسرقفمن،شبهة

أماالآخر،علىأحدشهادةتمنعلاوالقرابة،كالأجانب،لأنهمقطع

.بيناهأنسبقماعلى،ذلكمنمستثنونفهموالفروعالأصول

،محرمرحمذيمنسرقمنعلىقطعلاإنه:الحنابلةوقال

منواحدكللأن،والخالةوالخال،والعمةوالعم،والأختكالأخ

وذلك،عادةإذنبغيرصاحبهمنزلفييدخلالمحرمالرحمذي

بسببالقطعولأنالحرز،معنىفاختل،صاحبهمنالإذندلالة

الحرامإلىوالمفضي،حراموذلك،الرحمقطعإلىيفضيالسرقة

عنصحيحبسندوغيرهداودأبويرويهالذيالحديثوفي،حرام

فهومحرمرحمذاملك"منىلجز:الثهرسولقال:قالسمرة

الحرمةإثباتفيبهمألحقهموقدالأولاد،بقرابةفألحقحرإ)1(.

ووجوببالسرقةالقطععدمفيبهميلحقفلذا،الوصلوافتراض

تعالى:قولهالحرزنقصانعلىيدلومما،النفقة

وأآبائكمبيوتأوبيوتكممنتأكلواأنأنفسكمعلى)ولا

:2:والحاكم)2524(،ماجهوابن)1365(والترمذي)9493(،داودأبو)1(

والآثارالسننومعرفة،01:918:الكبرىالسننفيوالبيهقي214،

171-6:961:الغليلإرواء:وانظر،5:51،52:وأحمد،2(0)947

1746().
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أعمامكمبيوتأوأخواتكمبيوتأوإخوانكمبيوتأوأمهاتكمبيوت

.!،)1(..خالاتكمبيوتأواخوالكمبيوتأوعماتكمبيوتأو

أبيفعند،الرضاعبسببلهرحملأمحرمذيمنسرقإذاأما

الرضاعمنأمهمنسرقإذا:يوسفأبووقال،يقطعومحمدحينفة

سرقمنوأما،وحشمةاستئذانغيرمنعليهايدخللأنه،يقطعلا

،والأخوال،والعمات،الأعمامكأولاد،محرمغيررحمذيمن

غيرمنبالدخولالمباسطةلأن،بالإجماعيقطعف!نه،والخالات

منهماكلنفقةتجبلاولأنه،عادةالقرابةهذهفيثابتةغيراستئذان

الآخر.على

ثرجيح:

منبعضهمالأقارببسرقةللقطعبالنسبةالجمهوررأيوأرجح

%ليهذهبمافأرجح،المحرمالرحمذيمنالسرقةباستثناء،بعض

تبيحماسةقرابةالمحرمالرحملذويلأن،القطععدممنالحنفية

اللهأنإلىبالإضافةالآخر،بيتمنهماكلودخولبينهما،المباسطة

وردحسبما،البعضبعضهمبيوتمناكللهمأباحوتعالىسبحانه

مواضعإلىالنظروتبيح،النكاحتمنعقرابةولأنها،السابقةالآيةفي

دخولمنتمنعقطيعةأوعداوةبينهمتحدثلمإذاوهذا،الزينة

الإذنشبهةلأن،القطعيجبالحالةهذهففيبعض،علىبعضهم

منيقطعحرزأالبيتيصبحثم،الحالةهذهفيمنتفيةوالمباسطة

منه.سرق

الآخر:منالزوجيناحدسرقة

المسروقالمالكانف!نالآخر،مالمنالزوجينأحدسرقإذا

61.:الآية:النورسورة)1(
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قطع،فلافيهالدخوللأحدهمايباحمكانفيكانبلمحرز،غير

منممنوعغيرولأنهالحرز،وجودلعدمالفقهاء،باتفاقوهذا

دارئةقويةشبهةذلكوفي،المالفيهالذيالمكانفيالدخول

للحد.

يسمحلامغلقمكانفيمحرزأالمسروقالمالكانلمان

وعدمهالقطعوجوبفيالفقهاءاختلففقد،فيهبالدخوللأحدهما

الحالة.هذهفي

الحنابلة،عندالمذهبوهو،قطعلاأنهإلىالحنفيةفذهب

فيالانبساطمنالزوجينبينلماذلك،الشافعيةكندقولوهو

يوجمبسببأبينهماولأن،والفروعالأصولعلىوقياسأ،عادةالأموال

صحيحبسندمالكيروي،كالوالدينحرمانحجبغيرمنالتوارث

بنعمروبناللهعبدأنيزيد،بنالسائبعنشهابابنعن

يداقطع:لهقال،الخطاببنعمرإلىلهبغلامجاءالحضرمي

مرآةسرق:فقالسرق؟ماذا:عمرلهفقال،سرقفإنههذا،غلامي

قطع،عليهفليسأرسلهعمر:لهفقالدرهما.ستونثمنهالامرأتي

متاعكم)1(.سرقخادمكم

قولوفي،الحنابلةمنالخرقيكلامظاهروهو:المالكيةوقال

سرقلأنهالمنذر،وابنثور،أبيقولوهو،يقطع:الشافعيةعند

عقدالنكاحولأن،الأجنبيفأشبهفيهلهشبهةلا،عنهمحرزأمالآ

فييؤثرفلا،كالإجارة،السرقةفيالقطعيسقطفلا،المنفعةعلى

الحد.درء

مالبسرقةيقطعالزوجأن:الشافعيةعندثالثقولوفي

فيحقأللزوجةلأن،الزوجمالبسرقةتقطعفلاالزوجةأما،الزوجة

.282-8:182:لبيهقيوا،(33)ودلحدا-14!:طألموا(1)
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مالها)1(.فيحقللزوجوليس،بالنفقةالزوجمال

ترجيح:؟

إقامةعدمالآخرمنالزوجينأحدلسرقةبالنسبةأرجحهوالذي

الانبساطمنالزوجينبينمامنها:لأمور،منهماالسارقعلىالحد

المالكانولو،قائمةالإذنفشبهةثمومن،الأموالفيعادة

الوحدةعلىتقوموثيقةصلةمنبينهماولمامحرزأ،منهالمسروق

نفسهابذلتلماوأنهاالآخر،إلىمنهماكلأفضىفقد،والاندماج

عدمإنإلا،أسمحبالمالكانت،المالمنأنفسوهيلزوجها،

منالسرقةكانتإذاالمالضمانمعالزوجتعزيرمنيمنعلاالقطع

بناللهعبدعنحسنبسندوغيرهداودأبويرويمحرز،مال

بينكمفيماالحدود"تعافوا:قالءلمجبرواللهرسولأن:العاصبنعمرو

وجب")2(.فقدحدمنبلغنيفما

فلا،الأجانببينولومطلقآ،العفوإلىيدعوالرسولكانف!ذا

أنهعنفضلأهذا،بالمراعاةوأحقأولىالزوجينبينالعفوأنشك

وسوء،الزوجينبينالحياةتنغيصإلىذلكلأدىالقطعتملو

بعدأولادهمانفسيةعلىلذلكالسيءالأثروانعكاسبينهما،العشرة

.الإسلامعليهحرصمطلبالزوجينبينالعشرةوحسن،ذلك

الشركة:مالمنالشريكينأحدسرقة

نأإلى،الشافعيةعندالأظهروفي،والحنابلة،الحنفيةذهب

2،432::الصغيروالثرح382،:5الفدير:وفتح76،-775::البدائع)1(

:4:المحتاجومغني283،-282:والمهذب،3182::المداركوأسهل

3.371::الإراداتمنتهىوشرح277،-8276::والمغني،162-163

السننومعرفة8،331::والبيهقي8،07::والنسائي)4376(،داودأبو)2(

.()17517:والآثار
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المسروقلأن،عليهقطعفلاغيرهوبينبينهمشتركمالمنسرقمن

القطعيجبفلا،ملكهالمأخوذبعضفكان،الشيوععلىملكهما

أكثر،أوالشركةفينصيبهقدريساويماأخذسواء،منهبالسرقة

للحد.الدارئةالملكشبهةلوجود

منسرقإنالشريكعلىالقطعوجوبإلىالمالكيةوذهب

آخر،شخصعندأودعكان،عنهمحجوبآالمالوكان،الشركةمال

نصابأ،يبلغبماالشركةفينصيبهمنأكثرالمسروقالمالوكان

شريكه،نصيبفيلهحقلاولأنه،عنهالمالبإحرازالشبهةلانعدام

قطعفلابينهمايديرانهالشريكينيديتحتالشركةمالكانإذاأما

)1(.الشبهةلوجود،الحالةهذهفيأحدهماعلى

ثرجيح:

إلاللجمهور،مخالفأكانوإن،أوفقالمالكيةمذهبأنوأرى

المالكانإذاالقطعيوجبونحيث،العدالةإلىأقربأرىفيماأنه

،النصابيساويبمانصيبهمنأكثروسرق،السارقعنمحجوبآ

نأكما،عنهالماللحجب،ساقطةالإذنفشبهةتعذيأ،يعتبروهذا

فهونصابأ،يساويبماحقهمنأكثرلأخذهأيضآ،ساقطةالملكشبهة

المحرز.غيرهمالمننصابأسرققدالحالةهذهفي

:المالبيتمنالسرقة

منسرقإذاالمسلميقطعلاأنهإلى،والحنابلة،الحنفيةذهب

منهم.وهو،العامةماللأنه،والنخعي،الشعبيقولوهو،المالبيت

ومنح،2:435:الصغيروالشرح5،376؟:القديروفتح7،07::البدائع)1(

،4:162:المحتاجومغني2،192:،!الإكليلوجواهر526،:4:الجليل

8.277::والمغني3،371::الإراداتمنتهىوشرح
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،المالبيتمنالسارقعلىالحدإقامةيجبالمالكيةوعند

عندالأصحمقابلرأيوهوحرز،منسرقولأنه،الشبهةلضعف

الشافعية.

الذيالمالكانإن:قالوافقد،سبقمايخالفتقسيموللشافعية

قطعفلامنهافروعهأوأصولهأحدأوهووكان،لطائفةمحرزأمنهسرق

هذهمنفروعهأوأصولهأحدولاهويكنلموإن،الشبهةلوجودعليه

محرزآالماليكنلموإن،فيهلهشبهةلالأنهالحد،عليهأقيمالطائفة

المصالح،كمال،المالهذافيحقللسارقكانولكن،معينةلطائفة

عليهقطعلاأنهفالأصحغاز،أوغارمأوفقيروهو،الصدقةومال

)؟(.الشبهةلانتفاءقطعحقفيهلهيكنلموان،الشبهةلوجود

ترجيح:

منبمواردهالمالبيتيسمىمايوجدلاالحاضرعصرناوفي

للدولةملكيتهاآلتعامةأمواليوجدوإنماوغيرها،وصدقاتزكوات

الدولةتنفقهاالأموالوهذهوغيرها،ضرائبمنتفرضهماطريقعن

وأجور،رواتبمنبهاللعاملينتؤديهماوعلى،العامةالمرافقعلى

موظفآالسارقوكان،للدولةالمملوكالعامالمالهذامنسرقفمن

مابسرقةواكتفى،السرقةإلىمضطرأوكان،موظفغيرأولديها

حدبتوفيرمطالبةالدولةلأنالحد،عليهيقاملاف!نه،حاجتهيسد

فإنهنصابأيبلغبماحاجتهمنأكثرسرقد!انمواطنيها،لجميعالكفاية

لهشبهةلاإذ،يقطعفإنهمحتاجكيرغنيوهوسرقإنأما،يقطع

والشافعية.،المالكيةإليهذهبمافحوىهووذلك،ذلكفي

ومنح2،43::الصغيروالشرح7،07::والبدائع376،:5:القديرفتح)1(

282،:2:والمهذب،4:163:المحتاجومغني525،:4:الجليل

3.371::الإراداتمنتهىوشرح8،277::والمغني
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الثانيالفصل

والنصابالمسروق

تمهيد:

يلي:فيماوالنصابالمسروقعنالحديثإلىالبحثمنهجيةوتدفعنا

المتقوم:المال

لا،متقومأمالأيكونأنمنها،شروطعدةالمسروقفييشترظ

مالأ،ويعدونه،الناسيتمولهممايكونأنوهو:شبهةولاماليتهفيقصور

حقير.تافهفهويتمولونهلاوما،عندهموخطرهبعزتهيشعرذلكلأن

أمامتقومأ،مالأالمسروقكوناشتراطفيالحنفيةتعبيرهذا

محترمأمالآالمسروقكونباشتراطعبروافقدالفقهاءجمهور

سرقةتشمل،المسائلمنجملةالشرطهذاتحتويندرجشرعالما(،

وآلاتوالخنزيروالخمر،والمباحةالتافهةوالأشياءالحر،الصبي

،والزرعوالثمرالادخار،يحتمللاوماالفسادإليهيتسارعومااللهو،

يلي:فيمانذكرها،والكتبوالمصحف

الحر:الصبيسرقة

سرقةعنتحدثواكماالحر،الصبيسرقةعنالفقهاءتحدث

وتركناالحر،الصبيسرقةعنالكلامتفصيلآثرناوقدالعبد،

والقليوبيبعدها،وما849::الزرقانيوشرح96،-767::البدائع)1(

:3:الإراداتمنتهىوشرح،4:173:المحتاجومغني،4:591:وعميرة

.01:942:والمغني364،
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الراهن،عصرنافيموضوعذيغيرلأنهالعبد،سرقةعلىالكلام

منابعكلجففتحقيقهاسبيلوفي،الحريةإلىيتشوففالإسلام

الرقأنإلىبالإضافة،مشروعةحربطريقعنكانماإلا،الرق

الاطلاعأرادومن،الدوليةوالمعاهداتالاتفاقياتبموجبألغيقد

فيه،مبسوطةف!نها،الفقهكتبإلىفليرجعالرقيقسرقةحكمعلى

والشافعية،،الحنفيةذهبفقدالحرالصبيلسرقةبالنسبةأما

لاحرآصبيأسرقمنانإلىالمنذر،وابن،والثوري،والحنابلة

المالكية،منالماجشونابنقولوهو،بمالليسالحرلأن،يقطع

،السارقيقطعفلايعقلالصبيكانإن:المالكيةمنأشهبوقال

كدار،مثلهحرزمنحرأصبيآسرقمنأنالمالكيةعندوالمذهب

أبوذكرهاأحمد،الإمامعنروايةوهو،قطعوقريتهموحارتهمأهله

مالأوقلادةالصغيرمعوكانصغيرآحرأسرقمناما)1(0الخطاب

أيضأ،يقطعفلانصابآيبلغذلكوكان،وملابسحليمنغيرها

هوالقطعوعدم،يوسفابيغير،الحنفيةإليةذهبماعلى

للحرلأنوذلك،الحنابلةعندالمذهبوهو،الشافعيةعندالأصح

به،لهحكمحليوسهمنفردأوجدلوولهذامعه،ماعلىيدآ

يوسفوأبي،المالكيةوعند،راكبهوصاحبهجملأسرقكمنفصار

عندآخروجهوفي،الشافعيةعندالأصحومقابل،الحنفيةمن

لأجلالصبيأخذالسارقلأنالمنذر،ابنقالوبه،يقطعالحنابلة

لوكماالقطعفيهفوجبنصابأ،سرققديكونثمومنمعه،ما

231(.منفردسرقه

:4:المحتاجومغني052،:4:الجليلومنح7،67::بدائع:انظر)1(

القدير:وفتح8،244::والمغني3،364::الإراداتمنتهىوشرح،173

)935(.3:202:والدنارقطني،الفكردارنشر5:936-037

السابقة.المراجع:انظر)2(
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ترجيح:

كانسواءالحر،الصبيسرقةفيبالقطعالقائلالرأيوأرجح

يبلغلاأونصابآيبلغمماذلكغيرأوالحلياوالثيابمنمعهما

،يدهتحتوعمانفسهعنالدفاعيستطيعلاالصغيرلأننصابأ،

وقد،وبيعهمالصبيانلخطفذريعةيتخذقدالقطعبعدموالحكم

هريرةأبيعنوغيرهالبخارييرويهفيماالقدسيالحديثفيورد

يومخصمهماناثلاثة:الله)قال:قالىتجووالنبيعن،عنهالثهرضي

ورجل،ثمنهفأكلحرأباعورجلغدر،ثمبيأعطىرجل:القيامة

!)1(.أجرهيعطهولممنهفاستوفىأجيرآاستأجر

النفيسةوالثيابالحليمنعليهميكونقدماأنمراعاةمع

عليهم.بالسطوالنفوسضعافيغري

والمباحة:التافهةالأشياء

نأ:والحنابلة،والشافعية،المالكية:الفقهاءجمهورعندالأصل

مماتكنولمحرز،منوأخرجتنصابأ،قيمتهاتبلغالتيالأشياء

وأتافهةكونهاإلىنظردون،يقطعسارقهاف!ن،عنهالشارعنهى

تافهةتعتبرلاوالرماد،،والرمل،والتبن،والحطب،فالتراب،مباحة

تعالى:قولهلعموموذلكنصابأ،وبلغتأحرزتقدمادامت

أيديهماأ.فاقطعواوالسارقةأوالسارق

فيقطعللغير،مملوكأوأصبحنقلإذاالإباحةأصلهماوكذلك

المنقولالحطبمثلوذلك،حرزهمنوأخرجهنصابأبلغإذاسارقه

شيءكلوفي،المواتمنوالكلأ،المعدنمنوالملح،الغابةمن

وابنشاكر،أحمدتحقيق)8677(وأحمد)2227(،البيوع-34:البخاري)1(

)9733(.الإحسان:حبانوابن،6:14،121:والبيهقي)2442(،ماجه
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لوضوءأحرزإذاالماءإن:والشافعيةالمالكيةقالبل،القبيلهذامن

عدمفيللحنابلةخلافأ،القطعسارقهفعلىغيرهما،أوشربأو

الشرعوردمماولأنه،عادةيتموللاممالأنهالماء،بسرقةالقطع

فيه.الناسباشتراك

والملح،الكلأفيقطعلا:الحنابلةمنبكرأبوقالوكذلك

شاقلابنإسحاقأبووقال،فيهالناسباشتراكالشرعوردممالأنه

)؟(.القطعفيه

يتمولهمماالمسروقيكونأنعندهمالأصلف!نالحنفيةأما

عزتهلعدمعادةالناسيتمولهلاتافهأكانماأمامالآ،ويعدونهالناس

والقصبوالحشيشالتبنمثلوذلك،فيهقطعفلاخطرهوقلة

لاالناسلأنسارقها،علىقطعلاالأشياءفهذه،والترابوالحطب

،عادةبهايضنونلاالناسولأنلتفاهتها،عادةالأشياءهذهيتمولون

ففيالنشابمنهيصنعكالقصبتفاهتها،عنالصناعةأخرجتهاإذاإلا

)2(.القطعسرقته

والنار،والكلأ،كالماء،،عامةشركةفيهفيماعندهمقطعولا

منرجلعنصحيحبسندوغيرهداودأبورواهبماواستدلوا

ثلاثآىلجيروالنبيمعغزوت:قالعقيروالنبيأصحابمنالمهاجرين

والكلأالماءفي:ثلاثفيشركاء"المسلمون:يقولأسمعه

نأهريرةأبيعنصحيحبسندماجهلابنروايةوفيوالنار!)3(.

والشرح،3187::المداركوأسهل522،-4:521:الجليلمنح)1(

،4:162:المحتاجومغني281،:2:والمهذب،2942::الصغير

3.364::الإراداتمع!هىوشرح،247-8:246ةوالمغني

3.365::الرايةنصبانظر:)2(

وقد،6:15:والبيهقي364،:5:وأحمد،المعبودعون)3465(داودابو)3(

الحديث=فأورد)1035(2409::المصابيحمشكاةفيالتبريزيأالخطيبوهم
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والنار()1(.والكلأالماء:يمنعنلا"ثلاث:قال!رواللهرسول

الطيرلأن،!غيرهأوكانوحشيأصيد،ولاطيرفيقطعلاكما

يجبأنهيوسفأبيوعن،فيهالرغبةفتقليفر،والصيديطير،

سوىمالأن،والسرقين،والتراب،الطينإلاشيءكلفيالقطع

زالتالأصليةوالإباحةكغيرها،فصارت،محرزةمتقومةأموالذلك

)2(.التملكبعدبالإحرازأثرها

ترجيح:

ذإ،بهالأخذإلىأميلماهوالفقهاءجمهورإليهذهبوما

فيونحنخاصة،تمتقدالسرقةأركانتكونالأشياءهذهبسرقة

قيمة.شيءلكلأصبحبلتافهآ،فيهشيءيعدلمعصر

اللهو:وآلاتوالخنزيرالخمر

عليه،قطعلاالخنزيرأوالخمرسارقأنعلىالفقهاءاتفق

مأمسلمأمنهالمسروقأكانوسواءذميآ،أممسلمأالسارقأكانسواء

ليسافهما،وتعالىسبحانهاللهحرمهمامماوالخنزيرالخمرلأنذميآ،

علىاتفقواوكذلكإراقتها،تجبالخمرولأن،الإسلامنظرفيبمال

والعود،والمزمار،،والدفكالطنبور،اللهو،آلاتبسرقةقطعلاأنه

هذهلأن،نصابصورتهاإفسادفيمنهايبقىماقيمةفييكنلمإذا

وابنداود،أبيإلىونسبهعنهما،اللهرضيعباسابنحديثمناللفظبهذا=

أنهمع(،صحيح"واسنادهوزاد،تعليقهفيالألبانيهذاعلىوأقره،ماجه

وفي3477(،-)6892المهاجرينمنرجلعنداودأبيصحيحفياورده

أبوضعفهالزوائد:في،خراشبناللهعبد)2472(ماجهابنعندسنده

وقال،كذاب:الموصليعماربنمحمدوقالوغيرهما،،والبخاري،زرعة

!متروك365::التلخيصفيالحافظ

.موثقونرجاله،صحيحإسنادهذاالزوائد:في)2473(ماجهابن)1(

365.-5364:القدير:وفتح68،-767::الصنائعبدائع)2(
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إلىوالتوصل،للمعصيةآلةولأنها،شرعيةمنفعةفيهاليسالآلات

شرعأ.مطلوبالمعصيةإزالة

فذهبنصابأ،المكسورقيمةبلغتاذااختلفواإنهمالا

بعدقيمتهابلغتإنأنهإلى،الشافعيةعندالأصحوفي،المالكية

حرز،منلنصابسارقآيعتبرلأنه،القطعففيهنصابأوإفسادهاكسرها

يبلغفضةأوذهبمنصليبأسرقمنهؤلاءعنديقطعوكذلك

الحنفية،وذهب،الحنابلةمنالخطابأبوإليهذهبماوهونصابأ،

اللهو،آلاتبسرقةقطعلاأنهإلى،للشافعيةقولوفي،والحنابلة

،بالإجماعللمعصيةآلةلأنهانصابآ،إفسادهابعدقيمتهابلغتلان

لكسرها)1(.أخذهافيحقآللمسلمولأن

ثرجيح:

بسرقةالقطععدمفيمعهمومنالحنفيةإليهذهبماوأرجح

آلاتلأنهانصابآ،منهاالمكسورقيمةبلغتولواللهو،آلات

المنحرفينامامالمعصيةبابسدلمافسادهاكسرهاوفي،للمعصية

والمفسدين.

الفساد:اليهيتسارعما

وأبو،والحنابلة،والشافعية،المالكية:الفقهاءجمهورذهب

،والبقول،الطعامبسرقةالقطعيجبانهإلى،الحنفيةمنيوسف

لعموموذلكالفساد،إليهويتسارعرطبآ،المسروقكانولو،والفواكه

تعالى:قوله

:4:الجليلومنح936،-5368:القديبر:وفتح96،-768::البدائع)1(

:3:الإراداتمنتهىوشرح،4016""؟:المخاجومغني525،-524

273.:8:والمغني364،
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أيديهما،.فاقطعواوالسارقةإوالسارق

بهالانتفاعويباح،فيهويرغب،العادةفييتمولمالهذاولأن

سرقهماوكانحرز،منسرق!%ذاالأشياءهذهسارقفيقطعشرعآ،

نصابآ.يبلغ

سرقةفيقطعلاأنهإلى،يوسفأبيغير،الحنفيةوذهب

إلىيتسارعبل،سنةإلىسنةمنيبقىولاالادخار،يحتملمالا

فيقطعفلاهذاوعلىمالآ،يعدلاالادخاريحتملمالالأنالفساد،

أبيعندوهذا،الرطبةوالفواكه،والبقول،الرطبالطعامسرقة

كانتل!ان،عادةيتموللامماالأشياءهذهلأنومحمد،،حنيفة

إلىوالإمساكالادخارتحتمللالأنها،الحالفيبهاللانتفاعصالحة

فكانت،الناسعندخطرهافقل،المستقبلفيالحوائجحدوثزمان

منفالصحيح،سنةإلىسنةمنتبقىالتياليابسةالفاكهةوأما،تافهة

لقبولهاإياها،الناسيتمولهفيمايقطعأنهحنيفةأبيعنالرواية

)1(.القطعوجوبمنالمانعةالتفاهةمعنىفانعدمالادخار،

ترجيح:

الطعاملأنالفقهاء،جمهورإليهذهبماهوأرجحهوالذي

وأالفسادإليهيتسارعكانسواءشرعأ،بهمنتفعمالوالفواكهوالبقول

مالأكونهمنيخرجهلاذلكلأنجافأ،أورطبأكانوسواءلا،

تافهشيءالزمنهذافييعدولم،بسرقتهصاحبهيتضرر،بهمنتفعأ

وبلوغالحرز،وجودمنالسرقةشروطاجتمعتفمتى،عنهيستغنى

المجتهد:وبداية367،-5366::القديروفتح7،96::الصنائعبدائع)1(

-2432:الصغير:والشرح532،-4:952:الجليلومنح2،412:

ومغني927،-2:278:والمهذب،3187::المداركوأسهل،433

.472-8:462:والمغني،651-4:621:المحتاج
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علىوالشرالفسادلأهلدافعآذلككاند!الا،القطعوجب،النصاب

السرقة.

:والزرعالثمر

فيهمعلقأآخرشجرأونخلمنثمرأسرقمنأنالحنفيةيرى

مالأن،وأحرزوهمنهاستوثقواحائطعليهكانولو،فيهقطعفلا

لاالشجررأسعلىدامماولأنهمالأ،يعدلاالنخلرأسعلى

وغيرهأحمدرواهبماواستدلواالفساد،إليهفيتسارع،جفافهيستحكم

:يقولجم!اللهرسولسمعت:قالخديجبنرافععنصحيحبسند

كثرلما.ولاثمرفيقطعالا

صرمفإذا،النخلةرأسفيمادامالرطبالثمر::البغويقال

)1(.النخلجمار:والكثر،الرطبفهو

وعاءوهوالكافور،بهيخرجالذيشحمهوهو:الزمخشريقال

وحيثالكوافير،أصللأنهوكثرآ،جمارأسمي،جوفهمنالطلع

وتكثر.تجتمع

الجمار.والكثر:الشجر،فيكانماالثمر:محمد:وقال

قدوكان،سرقثمجرينفيوجعلهالثمر،جزقدكانفإن

(23)ودلحدا-14:لكوما،3:364،464،4:41،241:أحمد(1)

)1535(،والطيالسي،6133::الأمفيوالشافعي،قصةفيمطولأ

والنسائي:،(41)94:والترمذي،()4388داودوأبو،2:174:والدارمي

السننومعرفة8،262::الكبرىفيوالبيهقي)3925(،ماجهوابن8،87:

؟4:الكبيرفيوالطبراني)4466(،الإحسان:حبانوابن)17138(،والآثار

)5026(،السن!شرحفيوالبغوي4351(،-)026-2629433

الراية:نصب:وانظر)704(،والحميدي17918(،-)16918الرزاقوعبد

:15:السنةوشرح)1774(،4:65الحبيز:وتلخيص362،-3361:

336.:ا:الأنوارومشارق،12:55:المعبودعوناؤانظر:931،
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وكذلكللادخار،قابلأمطلقأمالآصارلأنه،قطعجفافهاستحكم

لأنالشبجر،فيالمعلقالثمربمنزلةفهيسنبلهافيكانتإذاالحنطة

ويقطعجفافها،يستحكمولاممالأ،تعدلاالسنبلفيمادامتالحنطة

أشبهوما،والمسككالعودوالطيبالأدهانوفيكلها،الحبوبفي

فيالبابهذافيوالتعويل:الكاسانيقال،التفاهةمعنىلانعدامذلك

إباحةعلىلا،الماليةوعدمالتفاهةمعنىعلىالقطعوجوبمنع

)1(.الجنس

خلقة،شجرهعلىالمعلقالثمرفيقطعلاأنهالمالكيةويرى

المواز:ابنفقال،لحفظهعليهيغلقبابلهحائطفيكانلولكن

يقطع.لا:الماجشونابنوقال،يقطع

قيل:أقوالحصدهبعدوالزرع،جزهبعدالثمرسرقةوفي

لشبهةقطعلبعضبعضهوضمكدسإن:وقيل،بعدمهوقيل،القطع

علىالمعلقلشبهةفيهقطعفلايكدسلمدمان،الجرنفيما

القطعففيهوإلا،حارسأوبغلقيكنلمإذاالخلافومحلالشجر.

كثر!ولاثمرفيقطعالا!برو:بقولهالمراد:عرفةابنقالاتفاقآ.

لأن،بالجرينالموضوعالمجففالثمربسرقةويقطعغير.لاالحرز

قربإنيقطعمطمرمنطعامأسرقمنوكذا،فيهلماحرزالجرين

بعد)2(.إنلاالمساكنمنالمطمر

الثماركانتإذاإلاالمعلقالثمرفيقطعلاأنهالشافعيةويرى

حارسبلاوالتحويطالقطعمنهاالسرقةففي،حارسوعليهامحوطة

-5336::القديروفتح7،96::والبدائع)كثر(،الحديثغريبفيالفائق)1(

.367

-2432:الصغير:والشرح952،532،536،537،:4:الجليلمنح)2(

ساكنة،طاءبينهماالميمبفتحوالمطمر:،3187::المداركواسهل433،

.الطعاملخزنالأرضفيمنخفضموضع
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بجيراناتصلتإنإلا،محرزةالأشجارعلىالتيالثماريجعللا

ففي،حارسبلامحرزةف!نهاالدارأفنيةأشجارأما،عادةيراقبونها

القطع.منهاالسرقة

منسرقفماالجرينوآواهالزرعوحصدالثمارجنيتواذا

)1(.القطعففيهنصابأوبلغالجرين

إدخالهقبلالبستانفيالثمربسرقةقطعلاأنه:الحنابلةويرى

جماروهو،النخلمنالمأخوذالكثرفيقطعلاوكذلكالحرز،

عطاءقالوبهعمر،ابنعنالقولهذامعنىوروي،النخل

أبورواهولماكثرداولاثمرفيقطع"لا:السابقللحديث،والثوري

عن،العاصبنعمروبناللهعبدعنحسنبسندوغيرهداود

منبفيهأصاب"من:فقالالمعلقالثمرعنسئلأنه:عقيئاللهرسول

فعليهمنهبشيءخرجومن،عليهشيءفلاخبنةمتخذغيرحاجةذي

فبلغالجرينيؤويهأنبعدشيئأمنهسرقومنوالعقوبم،مثليهغرامة

مثليهغرامةفعليهذلكدونسرقومن،القطعفعليهالمجنثمن

أ)2(.والعقوبة

الثمرلغيربحرزليسالبستانولأن،الآيةعموميخصصوهذا

وأنخلةكانتإنفأمامحوطأ،يكنلمكما،لهحرزأيكونفلا

منسرقلأنه،القطعففيهنصابأمنهافسرقمحرزةدارفيشجرة

القطع،ففيهمحرزبستانأوثمرمنكانإنثور:أبووقالحرز،

سائرعلىوبقياسه،الآيةبظاهرواحتجاالمنذر.ابنقالوبه

162.:4:المحتاجومغني927،-2278::المهذب)1(

8،85::والنسائي)9128(،والترمذيالمبعود،عون)4368(داودأبو)2(

ذيلهوهو،ثوبهخبنةفييأخذهما:وقيلحضنة!فييحملهما:والخبنة86،

3.567::الأصولجامع:فيهيجففالذيالتمرموضع:والجرين،وأسفلة
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.(1)تالمحرزا

المجنثمنفبلغالجرينيؤويهأنبعدالثمرمنشيئأسرقومن

القطع.فعليه

ترجيح:

غيرأومعلقةكانتسواءالثمار،سرقةفيالقطعوأرجح

داخلكانتإذاوذلكنصابأ،تبلغالمسروققيمةكانتإذا،معلقة

ماأما،لهحرزأيعتبروالبستانمتقومأ،مالأيعتبرذلكلأن،بستان

ويقاس،ذلكعلىيدلالسرقةآيةوعموم،فيهشيءفلاداخلهأكل

القولولأنالمنذر،وابنثور،أبوقالكما،المحرزاتسائرعلى

إذاأما،الناسأمواللنهبذريعةيتخذقدذلكمثلفيالقطعبعدم

علىكانبأن،بستانداخلولامحوطغيرالشجرأوالنخلكان

وكان،بالمباحأشبهلأنه،فيهقطعفلا،فلاةفيأومثلأ،الطريق

حارسأ.عليهيجعلولم،يحوطهلمدامماللناسأباحهصاحبه

والكتب:المصحف

والحنابلة،،والشافعية،الحنفيةمنيوسفوأبو،المالكيةذهب

والحديث،،الفقهككتب،النافعةالكتببسرقةالقطعوجوبالى

لأننصابأ،منهاالمسروققيمةبلغتإذا،الشرعيةالعلوموسائر

البدعكتبأما،الأموالنفائسمنالناسيعدهاالنافعةالكتب

.الإتلافواجبةلأنهافيها،قطعفلاالمحرمةالكتبوسائروالتصاوير

فيهاصحيفةسرقمنيقطعلا:يوسفأبيغير،الحنفيةوقال

التمؤل)2(.لاوالحكمالأمثالمعرفةبهايقصدلأنهشعر،أوحديث

:8:258-925.)1(المغني

.248-8:247:والمغني364،:3:الإراداتمنتهىوشرح،7:68:البدائع)2(

41

http://kotob.has.it



منيوسفوأبي،المالكيةعندالمصحفبسرقةويقطع

ظاهروهو:قال،الحنابلةمنالخطابوأبي،والشافعية،الحنفية

السرقة.آيةلعمومأحمد،كلام

منوالقاضيبكروأبي،يوسفأبيغير،الحنفيةوعند

المصحفلأن:الحنفيةقال،المصحفبسرقةيقطعلا:الحنابلة

مصلحةبهيتعلقماعلىوالوقوفللقراءةبل،للتموللايدخرالكريم

فيهماالحنابلةبعضيقولكماالمقصودولأن،بهوالعملوالدنياالدين

عنه.العوضأخذيجوزلامماوهو،الثهكلاممن

ترجيح:

سارقأنالغالبلأن،المصحفبسرقةالقطععدموأرجح

المالكية،إليهذهبماوأرجح،بتلاوتهللانتفاعيسرقهإنماالمصحف

القطعوجوبإلى،والحنابلة،والشافعية،الحنفيةمنيوسفوأبو

النافعة.الكتببسائر

:الحرز

منوهوواحد،أصلوالزاءوالراءالحاء:المقاييسفيجاء

وضممتهحفظتهإذاإحرازآ،الشيءأحرزتيقال،والتحفظالحفظ

ما:والحرز،الحصينالموضع:والحرزالأخذ،عنوصنته،إليك

والحرز:إحراز،والجمع،إليهلجىءأو،غيرهأوموضعمنحيز

الحرز)1(.فيجعلته:المتاعوأحرزت،فيهيحفظالذيالمكان

،المالفيهيحرزالذيالمكانشرعأ:الحرز:القديرفتحوفي

يعدلاماوالمحرز:،نفسهوالشخص،والخيمة،والحانوتكالدار،

.حرز()نللساوا،ييسقالمقا(1)
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مضيعا13(.صاحبه

ثبتاعكبارهلأنللأشياء،حرزأعرفأعدماالحرز::قالثم

الناسعرفإلىرذأنهبه،!؟فيعلمبيانهعلىتنصيصغيرمنشرعأ

.يتفاوتوالعرف،فيه

استقلإنبهحفظهفيهوضعبماقصدمابأنه:عرفةابنوعرفه

يستقل.لمإن،غيرهبحافظأو،بحفظه

:الماورديوقالمضيعأ،صاحبهيعدلابما:الغزاليوضبطه

وخسته،المالنفاسةباختلاف:أوجهخمسةمنتختلفالأحراز

أمنآالوقتوباختلاف،وعكسهدغارهوكثرةالبلدسعةوباختلاف

وعكسه،المفسدينعلىوغلظةعدلأالسلطانوباختلاف،وعكسه

قالهبماوشبيه)2(،اغلظالليلدهاحرازوالنهار،النيلوباختلاف

)3(.الحنبليالبهوتيقالهماالماوردي

معذةبقعةكلوهو،بنفسهحرز:نوعانالحنفيةعندوالحرز

والحوانيت،كالدور،،بإذنإلافيهاالدخولممنوعةللإحراز

كلوهو:بغيرهوحرز،والصناديق،والخزائن،والفساطيط،والخيم

منه،يمنعولا،إذنبلاإليهيدخلللإحرازمعدغيرمكان

حافظ،هناكيكنلمإنالصحراءحكموحكمه،والطرقكالمساجد،

حرزأكانوما،بغيرهحرزآسميلهذاحرز،فهوحافظهناككانف!ن

فلاوجدولوحرزآ،لصيرورتهالحافظوجودفيهيشترطلابنفسه

5.803:القدير:فتح)1(

مفرده،جمعوالذعار،4:164:المحتاجومغني527،:4:الجليلمنح)2(

الشراسة:بمعنىالخلقفيايضآوالدعارةالمفسد،الخبيثالرجلوهوداعر،

الوسيطوالمعجم،اللسان:والفجوروالخبثالفسقوبمعنىالمنير،المصباح

)دعر(.

3.368::الإراداتمنتهىشرح)3(
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معتبرالحرزينمنواحدوكلسواء،والعدموجودهبل،بوجودهعبرة

ماعلىالمالكيةقالهمابهذاوشبيه)1(،صاحبهبدونحيالهعلىبنفسه

السابق.التعريففيقيل

بالحافظ،والحرز،بالمكانالحرزمنالحرز،فيالتنويعوهذا

أمثلتهم،فيذكروهماعلىأيضأ،والحنابلة،الشافعيةعليهجرىمما

ينصلملكنه،السارققطعفيشرطالحرزأنالشرعاعتبروقد

الفقهاء،يقولكما،الناسعرفإلىمردهكانولذلك،تحديدهعلى

علىالأربعةالمذاهبفقهاءاتفاقومع،ويتفاوتيختلفوالعرف

يعتبر،لاوماحرزآيعتبرفيمايختلفونإنهمإلاالحرز،اشتراط

الأمثلة.منيردفيماذلكوسيظهر

حسنبسندوغيرهالنسائيرواهماالحرزاشتراطعلىوالدليل

رجلأأنعمرو:بناللهعبدجدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

فيترىكيف!اللهرسوليا:فقالى!يرواللهرسولأتىمزينةمن

منشيءفيوليس،والنكالومثلهاإهي:قال؟الجبلحريسة

قطعففيهالمجن،ثمنفبلغ،المراحأواهفيماإلا،قطعالماشية

،.نكالوجلدات،مثليهغرامةففيهالمجنثمنيبلغلمومااليد،

ومثلهداهو:قال؟المعلقالثمرفيترىكيف!اللهرسوليا:قال

أواهفيماإلا،قطعالمعلقالثمرمنشيءفيوليس،والنكال،معه

لموما،القطعففيهالمجنثمنفبلغالجرينمنأخذفما،الجرين

!)2(.نكالوجلدات،مثليهكرامةففيهالمجنثمنيبلغ

على-الجزريالأثيرابنقالكما-الجبلحريسةوتطلق

منومنهم،سرقإذاحرسأ:الحرسحرس:يقالنفمسها.السرقة

*،.7:73:ئعالبدا(1)

.(0934)ودادوأبو،(9821)لترمذيوا،8:68:ئيئلنساا(2)
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قطع،سرقإذابالجبليحرسفيماليس:يعني،المحروسةيجعلها

يدركهاالتيالشاةأيضآ:الجبلوحريسةحرز،بموضعليسلأنه

!"مأواها)1(.إلىتصلانقبلالليل

فدلالثمر،حرز:والجرين،والغنموالبقرالإبلحرز:والمراح

سبيلعلىالأخذهوالسرقةركنولأن،شرطالحرزأنعلى

فلاالاستخفاء،إلىيحتاجلاحرزغيرمنوالأخذالاستخفاء،

أربابهاعلىالأمواللييانةوجبالقطعولأن،السرقةركنيتحقق

مالهإلىتميلإنماوالأطماع،الناسأموالمنالسراقلأطماعقطعآ

فلا،عادةالقلوبفيلهخطرلاالمحرزوغير،القلوبفيخطر

نأعلىفدل،بالقطعالصيانةإلىحاجةفلا،إليهالأطماعتميل

)2(.القطعإيجابفيشرطالحرز

:قال،أميةبنصفوانعنصحيحبسندوغيرهداودأبووروى

فجاءدرهمأ،ثلاثينثمنلىخميصةعليئالمسجد،فينائمأكنت

بهفأمرىتجرو،النبيبهفأتي،الرجلفأيخذمئي،فاختلسهارجل

أبيعهأنادرهمآ؟ثلاثينأجلمنأتقطعه:فقلت،فأتيته:قال.ليقطع

يعتبرولمبه"أ3(.تأتينيأنقبلهذاكان!فهلا:قالثمنها؟وأنسئه

معتبرالحرزنوعيمنواحدكلأنعلىفدل،بنفسهالحرز

)4(.بنفسه

إلى،المعتزلةمن،البصرياللهعبيدوأبو،الظاهريةوذهب

ثبت-ماوكذلكفيها،تفصيللاالسرقةآيةلأنالحرز،اشتراطعدم

3.567::الأصولجامع)1(

164.:4:المحتاجومغني278،927-:2:المهذب)2(

038،:4:والحاكم8،68::والنسائيالمعبود،عون)4371(داودأبو)3(

)5925(.ماجهوابن8،265::والبيهقي

73.:7:البدائع()4
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وهو،دراهمثلاثةقيمتهمجنفيقطعشتالنبيأنمن-سيأتيكما

الحرز)1(.اشتراطإلىإشارةدونأيضأعام

اعتبروافقدالقطعوجوبفيشرطآالحرزالفقهاءاعتبروكما

أكثرقولوهذا:قدامةابنقالالحرز،منالمسروقإخراجكذلك

الدؤلي،الأسودوأبي،والشعبيعطاءمذهبوهذا،العلمأهل

ومالك،،والثوريدينار،بنوعمرو،والزهريالعزيز،عبدبنوعمر

العلمأهلمنأحدعننعلمولا،الرأيوأصحاب،والشافعي

خلافهم.

ولمالمتاعجمعفيمن،والنخعي،والحسن،عائشةعنوحكي

الجماعة،قولمثلالحسنوعن،القطععليهالحرز،منبهيخرج

فيها.تفصيللاالآيةلأنالحرز،يعتبرلاأنهداودعنوحكي

قال.عنهنقلتعمنثابتةغيرشاذةأقوالوهذه:قدامةابنقال

ماإلاالعلملأهلمقالولا،ثابتخبرفيهوليسالمنذر:ابن

)2(.خالفهمنعلىحجةوالإجماع،كالإجماعفهوذكرنا،

الآتية:المسائلالحرزتحتويندرج

للحفظ:المعدةالأماكن

نصابأيبلغمامنهاسرقفمنبنفسها،حرزآتعتبرالأماكنهذه

وسواءالحرز،منالأخذلوجودلا،أوحارسهناككانسواء،قطع

لأنبالبناء،محجوزآالمسروقداممامغلقغيرأومغلقأالبابكان

ولا)3(،الحنفيةإليهذهبماوهذا،كانكيفماالإحرازبهيقصدالبناء

.01:701:الباريوفتح8،248::المغني)1(

3،.!*8.248::المغني)2(

7.73:!البدائع)3(
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عبرةفلاوجدولو،الحافظوجودعندهمبنفسهالحرزفييشترط

أذنباناختلإذانفسهالحرزأن:ذلكعلىويترتب،بوجوده

والسرقة،حافظفيهكانولو،السكرقةحديقامفلادخولهفيللسارق

تقتضيالسرقةلأن،نفسهالحرزسرقةتشمللابنفسهالحرزمن

وبناء،إخراجفلاالحرزفيليسالحرزونفسالحرز،منالإخراج

الخيمةأوالحانوتحائطاوالداربابسرقلو:ذلكعلى

ولمالحرز،سرقلأنه،الحنفيةعندالحدعليهيقامفلاالمضروبة

الحرز)1(.منيسرق

وأحانوتمنسرقمنعندهمفيقطع،المالكيةقالوكذلك

والبيوتالمنازلمنسرقمنيقطعكمافنائهما،منأوخباء،

واعتبرحضروا،أوأهلهاغابسواءفيها،لماحرزلأنهاوالدور،

الحوانيت،بأفنيةتوضعالتيالأمتعةبنفسهمحرزهومماالمالكية

وربماليلآ،بهايغطونهاحصرولأصحابها،أقفاففيالذيوالطعام

فيوضعماوكذاقطع،منهاسرقفمن،وتركهصاحبهاذهب

وربما،قصبمنحصرولهحانوتفناءفيمتاعمنليباعالموقف

فيقطع،لهامعتادموقفمندابةسرقمنوكذا،وذهبالبابأغلق

المدونة:وفيحرزها،فهوكحفظها،وغيرهلهالبيعبهأوقفتسواء

مرابطهامنسرقهافمن،السكةفيمعروفةمرابطللدوابكانلو

حرزها)2(.لأنهايقطع

بالحافظ،محرزآبنفسهالمحرزيكونأنالمالكيةعنديمنعولا

حرزأيصيرف!نهدخولهفيمأذونأصاربأنبنفسهالحرزاختلإذاحتى

والفتاوى246،-4:024:القديروفتح74،-773::الصنائعبدائع)1(

.2:917:الهندية

:6:والحطاب،2431::الصغيروالشرح531،-4:528:الجليلمنح)2(

.401-899::والزرقاني،8911::الخرشيوشرح903،
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عليهأقيمنفسهالحرزسرقومن،يحفظهمنبهكانإذابالحافظ

ببنائه،محرزفالحائط،بإقامتهمحرزآيعتبرالحرزنفسلأنالحد،

لإتامته.محرزوالفسطاط،بتثبيتهمحرزوالباب

كالذهبالنفيسةفالأشياء،بحسبهشيءكلحرزالشافعيةواعتبر

فيالمنيعةوالدورالحريزةوالخانات،البيوتحرزهاوالخزوالفضة

لأن،قطعمنهاسرقفمنيلاحظها،منولهاأغلاقودونهاالعمران

الموضعفيكانف!نأغلاق،دونهايكنلمديان،مثلهحرزذلك

كانأوحافظيكنلملمانمحرز،لأنه،القطعوجبمستيقظحافظ

بيوتمنسرقف!نمحرز،غيرلأنه،القطعيجبلمنائمحافظفيه

فيالتيوالجواسق)؟(البريةفيالتيكالرباطاتالعمرانغيرفي

وأالبابكانمغلقأيقطعلمحافظفيهايكنلمف!ن،البساتين

حافظفيهاكانوإن،حافظغيرمنفيهيحرزلاالماللأنمفتوحأ،

محرزلأنهمفتوحأ،أوالبابكانمغلقأالسارققطعمستيقظأكانف!ن

كانوإنمحرز،لأنه،قطعمغلقأكانف!ننائفآ،كانوإن،به

والبقالينالصيادلةمتاعسرقدانمحرز،غيرلأنه،يقطعلممفتوحآ

أوانيسرقأو،قفلوعليهاأغلاقودونها،الأسواقفيالدكاكينمن

،السارققطعظاهرأالأمنكانف!ن،القصبشرايحودونهاالخزف

قطعحارسالسوقفيكانف!نالأمنقلوإن،مثلهحرزذلكلأن

محرز.غيرلأنهيقطعلمحارسيكنلمدان،بهمحرزلأنه

نفيسةكانتوإنللدوابحرزونحوهاالخيلبيتواصطبل

سبق-كما-المراحالماشيةحرزجعلع!بروالنبيلأن،الثمنكثيرة

كانف!نبالدور،متصلآالإصطبلكانإذاهذالكن،الإصطبلفكذا

كانإذاللتبنحرزوالمتبن،الدائماللحاظمنبدفلاعنهامنفصلآ

غريبوشرح،الصحاحمختار:الئشاتينفييبنىماأوالقصر:الجوسق)1(

27.:9*برالمهذب
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المهنةثيابوكذا،الخسيسةللآنيةحرزالداروصحنبالدور،متصلأ

وأالعطارضمولو،بذلكالعرفلقضاء،والأوانيكالبسطونحوها،

أرخىأو،الحانوتبابعلىبحبلوربطهاالأمتعةونحوهالبقال

والمارةالجيرانلأنالنهار،فيبذلكمحرزةكانتشبكةعليها

الحدويقام،حارسمعلكنبذلكفمحرزةالليلفيوأماينظرونها،

وعلى،بإقامتهمحرزلأنهالحرز،نفسيسرقمنعلىالشافعيةعند

خشبأوالبيتبابأوالحائطحجارةيسرقمنيقطعف!نهذلك

)1(.السقف

يختلفالحرزبأنالجملةفيالشافعيةمعالحنابلةويتفق

النفيسةفالأشياءوكبرأ،صغرأالبلدواختلاف،المالجنسباختلاف

المحالفيالحصينةالأبنيةحرزهاوالفضةوالذهبكالجوهر

الأبوابكانتفإن،وثيقغلقوراءودكانبدارالبلدمنالمسكونة

فيها،لماحرزالمغلقةوالخزائنحرزآ،فليستفيهاحافظولامفتحة

فيالتيالبيوتأما،وغنموبقرإبلمنللماشيةحرزوالحظائر

مفتوحة،كانتانيراهابملاحظفحرزهاالبساتينفيوالتيالصحراء

يوجدولاأحد،فيهايكنلملىانفيها،فبنائممغلقةكانتفإن

)2(.مفتوحةأومغلقةكانتسواءحرزأفليستيراها،ملاحظ

منحجارةسرقمنفيقطعباقامتهمحرزآيعتبرالحرزونفس

ذلك.نحوأوبابهأوالدارحائط

يأتي:مايتبينالفقهاءأقوالمنسبقمما

أنهأي،بنفسهحرزهوماأنإلىوالمالكية،الحنفيةذهب

4:141:المطالبوأسنى2،927::والمهذب،4:165:المحتاجمغني)1(

-.142

8،924،252،254::والمغني368،936-3::الإراداتمنتهىشرح)2(

81.:4:القناعوكشاف
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سرقفمن،بدونهمحرزلأنه،الحافظوجوديعتبرفلا،بالمكانحرز

كانإذاإلا،حافظفيهيكنلمولويقطعفإنهبنفسهحرزهومما

بيانه.سيأتيماعلى،بالدخولإذنضاك

بالعمرانالمتصلةالمغلقةالدارتعتبر،والحنابلة،الشافعيةوعند

الشافعيةفيشترطحافظفيهايكنلمف!ذا،حافظفيهاكانإذاحرزأ

الأمن،زمنوفيمغلقآ،والبابنهارأالوقتيكونأنحرزألتكون

حرزأتكونلاالحنابلةوعند،ذلكمنشرطفقدإذاحرزآتكونولا

كانإذاحرزأتكونف!نهاالعمرانعنمنفصلةالداركانتواذامطلقأ،

نأالحنابلةيشترطولا،الشافعيةيقولكمايقظانقويملاحظلها

قويأ.يكون

ترجيح:

نإإذ،بالقولأولىهو،والمالكية،الحنفيةإليهذهبوما

خارجه،أوالعمرانداخلكانتسواءبنفسها،حرزأتعتبرالدور

لا.أوحافظفيهاوجدوسواء

العامة:الأماكن

حرزأتعتبربلبنفسها،حرزأالأماكنهذهالفقهاءيعتبرلا

ولا،الناسإليهاويدخلبنفسها،للإحرازمعدةغيرلأنهابغيرها،

مهمتهحارسعليهاكانإذاإلاحرزآتعتبرفلامنها،يمنعون

الحراسة.

فيأوالصحراءفيأوالطريقفيجلسمن:الحنفيةقال

منقطع!بهتب!رالنبيأنثبتوقد،بهمحرزفهومتاعوعندهالمسجد

فينائموهو-،سبقكما-رأسهتحتمنصفوانرداءسرق

الطريقفيالحافظكونبينلمقطعوجوبفيفرقولاالمسجد،

وأرأسهتحتأوتحتهفالمتاعنائمأ،أومستيقظأوالمسجد3والصحراءإ
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.العادةفيلهحافظأمتاعهعندالنائميعدلأنه،يراهبحيثوهوعنده

فيأوالصحراءأوالمسجدفيصاحبهتركهمتاعأسرقمنأما

كانإذاإلاحرزآتعتبرلاالأماكنهذهلأن،عليهقطعفلاالطريق

له)1(.حافظأالمتاعصاحب

وأبعيرآالمراعيمنسرقمنيقطعلاالحنفيةعندوكذلك

ليستالمراعيلأن،يكنلمأومعهاالراعيكانسواء،شاةأوبقرة

مقصودأيكونلاالحرزلأنمعها،الراعيكاند!ان،للمواشيبحرز

مراعيهافيتجعللاالمواشيلأن،بهيحصلقدكانلىانالرعيمن

حرز)2(.منالأخذيوجدفلم،للرعيبل،للحفظ

حارسبهيكنلمفإذا،الحنفيةعندبالحافظحرزوالمسجد

)3(.عليهحدفلاذلكوغيروقناديلحصرمنفيهماشخصوسرق

ببابربهاأوقفهادابةأخذمنيقطعلا)4(:المالكيةوقال

لأنه،حافظبدونبيعلغيربسوقأوقفهاأو،حافظبدونالمسجد

بالطريقبعضهالدارحائطعلىمنشورأثوبأأخذإنوكذامعتاد،غير

دابةأخذإنوكذاالحرز،فيليسلماتغليبأالدارداخلوبعضه

منأخذهابخلافراعيها،بحضرةولو،عليهقطعفلابمرعى

،السارقفيقطعالعامةالأماكنفيحافظهناككانإنأما،المراح

سارقهذاوأصل،لهحرزوجودهلأننائمآ،المتاعصاحبكانولو

وأالمسجدقناديلسرقومن،عنهتعالىاللهرضيصفواقرداء

ونهارأليلأالمسجدفيتركتإنفيقطعبسطهأخرجأوحصرهأخرج

76.-774::والبدائع5:384،293:القديرفتح)1(

السابقة.المراجعانظر)2(

76.-7:74:البدائع)3(

292.:2:الإكليلجواهر()4
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،للصلاةالناساجتماعأوقاتغيرفيمنهترفعكانتف!ندائمأ،

.سارقها)1(.يقطعفلافسرقتغيرهافيوتركت

خارجكانأوالماللحفظيعدلممكانكلالشافعيةوعند

،المالبحراسةيقومبملاحظإلاحرزأيكونلامغلقغيرأوالعمران

فلاشارعأومسجدأوكصحراءلهحصانةلامكانفيالمالكانف!ن

ذهبأوظهرهولأهأونامبلصاحبهيلاحظهلمإنسارقهيقطع

لقضاءمحرزأاعتبربنظرهلاحظهفإنمحرزآ،يعتبرلالأنه،عنه

موضحفيالملاحظيكونأنويشترط،سارقهويقطع،بذلكالعرف

فيكانوإن،بتغفلهإلاالسرقةمنيمتنعحتىالسارقيراهبحيث

منيمتنعحتىللسارقيظهرحرزلاإذقطع،فلايرهلاموضع

منالسارقمنععلىقادرأالملاحظيكونأنيشترطأنهكما،السرقة

لاضعيفآالملاحظكاند!ان،استغاثةأو)قوةعليهاطلعلوالأخذ

بحرز)2(.فليسالغوثعنبعيدوالموضعلقوتهبهالسارقيبالي

فلا،دائملحاظإلىتحتاجالتيالأماكنمنالمرعىويعتبر

إذاصوتهاوشممعيراها،حافظمعهاكانإذاإلاللماشيةحرزآيعتبر

محرزةتكونفلاقائديقودهامقطورةالماشيةكانتوإن،عنهبعدت

غيركانتفإنيراها،بحيثساعةكلإليهايلتفتكانإذاإلابه

الحرز،اختللحائلبعضهارؤيةيستطيعلاالقائدكانأومقطورة

.السارقعنالحدويدرأ

جعلفيمابنفسهحرزأيعتبرالمسجدأنالشافعيةعندوالمذهب

لزينتهأو،والشبابيككالأبوابلتحصينهأو،والسقفكالبناءلعمارته

للزينة.المعلقةوالقناديلكالستائر

2.433::الصغيرالشرح:انظر)1(

166.-4164::ألمحتاجمغني)2(
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به،تسرجالتيوالقناديلكالحصربهالناسلينتفعأعدمافأما

حقلهكانإذاسارقهاعلىالحديقاملاأنهفالأصح،والمصاحف

سارقعلىالحدإقامةوجوبالأضحومقابل،الشبهةلوجودالانتفاع

)1(.والقناديلالحصر

والمسجد،كالسوقالماللحفظمعدأليسماالحنابلةوعند

بنفسه.حرزأيعتبرفلاالعمرانخارجكانلىان،بنفسهحرزأيعتبرفلا

العمرانعنالمنفصلةوالمواضعوالمضاربالخيامانكما

بحافظ،إلاحرزأتكونلاوالصحراء،والطرقالبساتينفيكالبيوت

مادامضعيفأ،أوقويأالحافظكانوسواء،مفتوحةأومغلقةكانتسواء

منها.سرقمنيقطعفلانامأولهوبنحواشتغلبانفرطفإنيقظأ،

وأينملمماالمرعىفيلهاالراعيبملاحظةتحرزوالماشية

عنها.يغفل

نأ:أحدهماالمسجد:منالسرقةحكمفيرأيانوللحنابلة

كالسقفلزينتهأولعمارتهجعلفيماإلا،بنفسهحرزآليساسمسجدا

وأوالبسطكالحصرالناسلانتفاعأعدمافأماونحوها،والأبواب

بحافظ،محرزةكانتولوسارقها،علىالحديقامفلاالإضاءةقناديل

الحد.عنهتدرأشبهةبهاالانتفاعفيالسارقحقلأن

سواءالمسجد،منيسرقمنعلىالحديقاملاالآخر:والرأي

لأن،بهالناسلانتفاعمعدأكانأووزينتهلعمارتهالمسروقكان

به،المسلمينلانتفاعمعدولأنه،المخلوقينمنلهمالكلاالمسجد

وأبنفسهحرزمنالسرقةاعتبرتسواءالحد،تدرأشبهةذلكفكان

)2(.بالحافظحرزمن

.4:142:المطالبوأسنى،7425::المحتاجونهاية273،:2:المهذب)1(

:الإراداتمنتهىوشرح252،253-8::والمغني83،:4:القناعكشات)2(

:3368-.936
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ترجيح:

منللسرقةبالنسبة،والحنفية،المالكيةإليهذهبماوأرجح

معالشيءسرقةلأننائمآ،ولوصاحبهامعهادامما،العامةالأماكن

يكنلملومابخلافالغير،حقعلىتعديأتعتبرصاحبهوجود

أحدملكيةعدمفيشبهةذلكيكونفقدموجودآ،الشيءصاحب

رداءسارققطعلجيمالنبيأنذلكعلىالاستدلالفيويكفي،له

إليهذهبمافنؤيدللمرعىبالنسبةأماالمسجد،فينائموهوصفوان

وكون،للماشيةحرزأيعتبرالراعيوجودأنمن،والحنابلة،الشافعية

للماشية،حرزآاعتبارهمنيمنعلاالحنابلةيقولكماضعيفأالحارس

خفية.تكونالسرقةأنالمقررمنلأنه

لأن،بالقبولأولىنظريفيالمالكيةفرأيللمسجدبالنسبةأما

يمنعلاالناسلجميعبدخولهوالإذن،فيهلماحرزأيعتبرالمسجد

وتعالى،سبحانهاللهحقعلىأولأعدوانمنهالسرقةلأن،ذلكمن

فيماالناسحقعلىعدوانهوثمالشعائر،لإقامةتعطيلوفيه

به.ينتفعون

دخولها:المأذونالأماكن

ويعتبر،السارقعلىالحدلإقامةشرطالحرزأنالمقررمن

المكانلأنالحرز،بشرطيخلالمكانإلىبالدخولالإذنأنالفقهاء

بدخوللهأذنفمنذلكوعلى،بدخولهبالإذنحرزأكونهعنيخرج

سارقأ،لاخائنأيعتبرلأنه،عليهقطعفلافسرق،وضيفكخادمدار

جابر:قال:قالالزبيرأبيعنصحيحبسندوغيرهالدارميروىفقد

ولا،المختلسعلىولا،المنتهبعلى"لي!سغتيد:اللهرسولقال

قطع")1(.الخائنعلى

أي=-ورواه)1775(65؟4:التلخيصفيالحافظقال،2175:الدارميئ.:)1(

54

http://kotob.has.it



الشافعيةوفصل-،سحنونعدا-والمالكية،الحنفيةعندوهذا

مالمنسرقهف!ن،نظرتالمضيفمالمنالضيفسرقإنفقالوا:

وقريب..قطعمقفلبيتمنسرقلىان..يقطعلمعنهيحرزهلم

فصلكما،المالكيةمنسحنونإليهذهبماالشافعيةمذهبمن

،نظرتشيئأمضيفهمالمنالضيفسرقإشافقالوا:المسألةالحنابلة

لمعنهيحرزهلمموضعأو،فيهأنزلهالذيالموضعمنسرقهف!ن

دونهمحرزموضعمنسرقوإنحرز،منيسرقلملأنه،يقطع

لموإنأيضأ،عليهقطعفلابقدرهفسرق،قراهمنعهكانف!ن،نظرت

فيه،لهشبهلاعنهمحرزأمالأسرقلأنه،القطعفعليهقراهيمنعه

علىقطعلاأنهأحمدعنروىوقد،كالأجنبيالقطعفلزمه

الأوليين.الحالتينإحدىعلىمحمولوهو،الضيف

ترجيح:

فإن،مطلوبالضيفإكراملأن،الحنابلةإليهذهبماوأرجح

فسرقيكرملمإذاأما،القطعاستحقذلكبعدسرقثمالضيفأكرم

للحد.دارئةشبهةبالدخولالإذنمعإكرامهعدميكونفقد

منها،الأكفانوسرقةالقبور،نبشالحرزبمسالةيتصلومما

يلي:فيماذلكوبيانبالنباش،المعروفهوذلكوفاعل

أبوأخبرني:جريجابنعنالمباركابنعننصربنسوبدعن-النساثي

الزبير.

تحفةانظر:،الكبرىفيانهفالظاهر،الصغرىالسننفيأرهلم:قلت

وابن،(41)48:والترمذي،(1943،3943)داودوأبو،2:513:الأشراف

وابن)01725(،والآثارالسننومعرفة8،927::والبيهقي)1925(،ماجه

.(01886)الرزاقوعبد،)595(والبغوي،4458(،)4457الإحسان:حبان
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:النباشحكم

وكلمةأصلوالشينوالباءالنون:المقاييسمعجمفيجاء

ينبشه،نباشوهوالقبر،ونبشمستور،شيءإبرازعلىتدل،واحدة

بعداستخرجهإذانبشأ،الشيءنبش:يقال:وغيرهالعروستاجوفي

استخراجهم.الموتىونبش،الدفن

بعدالموتىأكفانيسرقالذيوهو،لذلكالفاعلوالنباش

)1(.الدفن

عدمه،منللكفنحرزأالقبراعتبارفيالفقهاءاختلفوقد

إلى،الحنفيةمنيوسفوأبو،والحنابلة،والشافعية،المالكيةفذهب

إذايقطعف!نهالقبرمنكفنآسرقفمن،للكفنحرزآيعتبرالقبرأن

البيت،سرقلوكما،مثلهحرزمنمالأأخذلأنهنصابأ،قيمتهبلغت

والشعبي،،وقتادةالعزيز،عبدبنوعمر،الحسنرأيوهو

المنذر.وابن،ثوروأبي،!وإسحاقوحماد،،والنخعي

تعالى:بقولهبالقطعالقائلونواستدل

أيديهما!.فاقطعواوالسارقة)والسارق

)2(:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنذكروبما،سارقوهذا

إلىحجرابنالحافظعزاهوقدأحيائنا.كسارقأمواتناسارق

ولمبشيء،إسنادهعلىيتكلمولمعنها،عمرةحديثمنالدارقطني

وقد.الدارقطنيسننمن،والأحكام،والأقضيةالحدود،فيأجده

فييقطعكماأمواتنافييقطعقال)3(:أنهالشعبيعنالبيهقيأخرج

)نبش(.الوسيطوالمعجم،واللسان،العروسوتاج،اللغةمقايي!معجم)1(

3.367::الرايةنصبوانظر:3،07:الحبير:تلخيص)2(

838،:2والموطا:،12:904:فنننمعرفة:وانظر8،926::البيهقي)3(

.(91887،18888،18887،)18876الرزاقوعبد،6:914:والأم
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.سارقالنباش:وقال.أحيائنا

ابنقولوهو،عليهقطعلاأنهإلنومحمدحنيفةأبووذهب

بأنواحتجوا،والزهري،ومكحول،والأوزاعي،والثوري،عباس

لاوالكفن،للحفظالمتاعفيهيوضعماالحرزلأنبحرز،ليسالقبر

ملكأليسفهو،لهمالكلاالكفنولأن،لذلكالقبرفييوضع

مايملكإنماالوارثأنكماشيئأ،يملكلاالميتلأن،للميت

ولأنأصلآ،مملوكأيكنفلم،الكفنإلاالميتحاجةعنفضل

تافهأ،فكان،عنهتنفرالسليمةالطباعلأن،بحاليتموللاالكفن

بلباسينتفعمامثلبهينتفعلأنهقصور،ماليتهففيمالأكانولئن

فالقصورالحد،وجوبتنفيالشبهةثم،الشبهةفوقوالقصور،الحي

اولى.

فيمنيقولسمعته:قالالزهريعنمعمرعنالرزاقعبدروى

موجعأ،نكالآفنكلهمبالمدينةمروانأخذهم:قالالموتىقبورسرق

بلغنيما:قالعطاءعنروايةوفي،يقطعهمولم،ونهاهموطؤفهم

شيء)1(.المختفيفي

يقطعالكفنسارقفإن،خارجةأوالعمرانفيالقبركانوسواء

العمرانداخلالقبربينيفرقونالشافعيةأنغيرالجمهور،رأيعلى

الأصح،فيللكفنحرزأالقبريعتبرالعمرانداخلفالذي،وخارجه

للكفن،حرزآيعتبرفلامضيعةببقعةأوببزيةالعمرانخارجالقبرأما

خطر.غيرمنيأخذالسارقلأنسارقهيقطعفلا

السننومعرفة8،27::البيهقي:وانظر18877(،)18875المصنف)1(

17178(،.)91717
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ترجيح:

الأكفانسرقةلأن،والأصحالأوفقهوالجمهوررأيأنوأرى

وهو،الأموالمنكغيرهمالالكفنولأن،الموتىحرماتهتكفيها

فيبيتأالقبرعتي!النبيسمىوقد،كالبيتمغلقمكانداخللأنهمحرز،

،النباشقطعفيباب:فقالعليهداودأبوبؤبوقدذر،أبيحديث

حرز،والبيتبيتأ،القبريسميأنهالحديثمنداودأبوواستدل

اليد)1(.فيهيقطعمامبلغسرقتهبلغتإذامقطوعالحرزمنوالسارق

:ارلطزا

الشقهووالطز:الطزار،الحرزمسألةتحتيدخلومما

طزار.الهمايين)2(:يقطعللذيقيلومنه،والقطع

يدهمذأونقود،منفيهمامنهوأخذ،إنسانجيبشقفمن

يسمىالذيهوفهذا،فأخذهالمالفوقعالجيبشقأو،فيهمافاخذ

إذاوهذانصابآ،قيمتهبلغتإنسرقبماويقطع،النشالأوالطزار

الفعلفهذامنتبهأكانإذاأما،للسارقمنتبهغيرمنهالمسروقكان

حيثصفوانرداءسارقهذاوأصل،فيهقطعولااختلاسأ،يسمى

بهفأتيفاختلسها،رجلفجاء،خميصةوعليهالمسجد،فينام

لكلحرزالإنسانولأن-،سبقكما-ليقطعبهفأمر!كتبرو،اللهرسول

والشافعية،،المالكيةعندوهذاغيرها،اونقودمنيحملهأويلبسهما

أحمد.عنورواية

القدير:وفتح7،96،76::البدائع:وانظرالمعبود،عون)4386(داودأبو)1(

528،:4:الجليلومنح2،431:الصغير:والشرح5،374،375:

8،272::والمغني927،:2:والمهذب،4:916:المحتاجومغني

3.936::الإراداتمنتهىوشرح

الوسط:علىويشدالنفقةفيهيجعلالذفي!وهو،هميانجمع:الهمايجبئ)2(

المنير.المصباح
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مصرورةوالدراهمبالقطعالطزكانإنوقالوا:الحنفيةوفصل

القطعيعدوالدراهمالكمهوالحرزلأن،يقطعلمالكمظاهرعلى

أبيقولوهوالحرز،منيوجد"الأخذفلم،الكمظاهرعلىتقع

القطعبعدلأنها،يقطعالكمداخلفيمصرورةكانتدهان،حنيفة

فيقطع،الكموهوالحرز،منأخذآالطزفكان،الكمداخلفيتقع

بحالكانإنينظرالرباطبحلالطركاندىان،يوسفأبيقولوهو

مشدودةالعقدةكانتبأنالكمظاهرعلىالدراهمتقعالرباطحللو

أبيقولوهوحرز،غيرمنأخذهالأنه،يقطعلاالكمداخلمن

يحتاجوهو،الكمداخلفيالدراهمتقعحلإذاكانلىان،حنيفة

وهوالحرز،منالأخذلوجود،يقطعللأخذالكمفييدهإدخالإلى

)1(.يوسفأبيقول

ثرجيح:

هواحمد،عنورواية،والشافعية،المالكيةإليهذهبوما

يأأوالكيسأوالحقيبةأوالجيبمنالأخذلأن،بالقبولالأولى

أخذهماقيمةبلغفإذاحرز،منأخذالسارقلأن،سرقةيعتبرشيء

اليد،بخفةيشتهرونلمنردعفيههذاولأن،القطعوجبنصابآ

والفاقة.العوزدائرةفيصىايقاعه،الإنسانونشل

وأانتفاءهفإن،السارقعلىالحدلإقامةشرطأالحرزكانولما

ومنالفقهاء،جمهورإليهذهبماعلىالسرقةحديسقطقصوره

ذلك:

:3:المداركوأسهل193،-5:093:القديروفتح7،76::البدائع)1(

:2:والمهذب،4:165:المحتاجومغني532،:4:الجليلومنح187،

3.263:الإراداتمنتهىوشرح8،256::والمغني028،
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الأمانة:جاحد

وغيرهماوالمستعيركالمودعامانةيدعليهالإنسانيدكانتما

تعالى:اللهلقول،صاحبهطلبهإذاأداؤهايجب

أهلها!)1(.إلىالأماناتتؤدواأنيأمركمالله)إن

اللهرضيهريرةأبيعنحسنبسندوغيرهالترمذيرواهولما

:قاللمجيرالنبيأنعنه

")2(.خانكمنتخنولا،ائتمنكمنإلىالأمانة"اد

فجحدهاالأمانةردالمؤتمنمنالأمانةصاحبطلبلىاذا

سرقةيعتبرهلالأمانةجحدأنفيالفقهاءاختلففقدالمؤتمن

وإنما،سرقةتعتبراولانصابآ،بلغتإذاالقطعجاحدهاعلىتوجب

وهو،والشافعية،والمالكية،الحنفيةفذهب،فقطالضمانفيهايجب

عارية،أوكوديعة،أمانةجاحدعلىقطعلاأنهإلىأحمد،عنرواية

ولاالمنتهبعلى"ليس:السابقوللحديثالحرز،لقصوروذلك

،السارققطعالواجبولأنقطع"الخائنعلىولاالمختلسعلى

خائن.هو،سارقغيروالجاحد

نأ:راهويهبنإسحاققولوهو،الحنابلةعندالأخرىوالرواية

عنصحيحبسندوغيرهداودأبورواهلما،يقطعالعاريةجاحد

كانتمخزوميةامرأةأنعنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبد

روايةوفييدها.فقطعتبهالجج!النبيفأمر،فتجحدهالمتاعتستعير

على-حليأتعني-امرأةاستعارت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

بهافأتي،فاخذت،فباعته،هيتعرفولا،يعرفونأناسألسنة

58.:الآيةالنساء:سورة)1(

:2:والحاكم،2:264:والدارميةس(3،)35داودوأبو،()1264الترمذى)2(

.آ.46
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زيد،بنأسامةفيهاشفعالتيوهييدها،بقطعفأمر-لجييم،النبي

21قال)1(0مابتناللهرسولفيهاوقال

هذهمنصدرتسرقةعنكانالقطعبأنالجمهوروأجاب

)2(.العاريةبجحدمشهورةمتصفةكانتأنبعدالمرأة

ترجيح:

القطعوجوبعدممنالفقهاءجمهورإليهذهبماوأرجح

وجاحدالعاريةجاحدبينفرقلاأولأ:لأنه،العاريةجاحدعلى

الحكمفيكون،الوديعةلجاحدبالنسبةبالقطعأحديقلولم،الوديعة

العارية.لجاحدبالنسبةكذلك

ولاحرز،منالأخذاشتراطعلىمتفقونالفقهاءلأنوثانيآ:

أماالمستعير،يدتحتالمستعاروالشيءهنا،الحرزأينندري

علي!الجمهورجوابف!نبالقطعالقائلونبهاستدلالذيالحديث

العارية،جحدصفاتهامنكانتالمرأةهذهأنوهو،ومعقولمقبول

العارية،جحدبسببيكنولممنها،صدرتلسرقةكانالقطعوأن

به.اشتهرتلماوصفهوإنماوالحديث

الحرز:منالإخراج

يكونأنالسارقعلىالحدلإتامةيشترطأنهذكرناأنسبق

قسمين:إلىينقسمالحرزألطإلىوأشرنامحرزآ،المسروقالمال

المالإخراجالحدلإقامةيشترطأنهكما،بحافظوحرز،بنفسهحرز

8.07::والنسائيالمعبود،عون4373(،)4372داودأبو)1(

:4:المحتاجومغني3،466::الجليلومنح5،373::القديرفتح)2(

:3:الإراداتمنتهىوشرح8،24::والمغني2،278::والمهذب،171

87.:12:الباريوفتح363،
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الحرز.منالمسروق

الحرزفيالأحوالكلفيبلازمليسالشرطهذاأنوواضح

حافظ،وعليهالصحراءأوالخلاءفييكونقدالماللأن،بالحفاظ

يخرجمحرزمكانهناكليسإذ،الإخراجشرطإلىهناحاجةفلا

الحرز،هوالحافظلأن،الحافظمنالأخذتحققهناويكفي،منه

هومكانمنالسرقةكانتإذابنفسهالحرزمنالإخراجيتحققلمانما

إخراجمنالسرقةحدلإقامةبدفلامثلآ،كالبيتبنفسهحرز

داخلالسارقضبطإذاولذلك،لحفظهالمعدالمكانمنالمسروق

يعزر)1(.وإنماالحدعليهيقامفلابالسرقةيخرجأنقبلالحرز

يلي:ممابواحدالحرزمنالسرقةإخراجويتحقق

الحرز.منبهويخرجالسارقيحملهأن-ا

.فيأخذهيخرجثمالحرزخارجإلىبهيرميأن-2

ويخرجالحبلويشديخرجثمحبلفيالماليربطأن-3

.المال

يخرجها)2(.حتىوش!وقهادابةظهرعلىيضعهأن-4

ترجيح:

السرقة،أركانلتوافرهنا،والمعتبرالأولىهوالجمهورورأي

والثرح527،:4:الجليلومنح5،388::القديروفتح7،65::البدائع)1(

رالمهذب:،173-4:172:المحتاجومغني،433-2431::الصغير

:3الإراداتمنتهىوشرح،256-8:255:والمغني،2:028-281

-366.367

:3:المداركوأسهل7،65::والبدائع938،-5:388:القديرفتح)2(

منتهىوشرح256"8::والمغنيا!7لأ4:2:المحثاجومغني،182

366.:3:الإرادالت
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منه.المسروقوإخراجالحرز،هتكمن

/!ء:الحرزداخلالمسروقإتلاف

داخا!أتلفثم،خفيةالشيءوأخذالحرز،إلىدخلومن

مزقأو،المتاعأحرقأو،الطعامأكلبأنبالإتلافيفسدماالحرز

الحرزمنالإخراجشرطلأن،عليهقطعفلا،الآنيةكسرأو،الثوب

الفقهاء،باتفاقوهذا،أتلفهماوضمانالتعزيرعليهلىانمايتوفر،لم

كانتفإنأخرجهما،ثمالحرز،داخلالشاةذبحأوالثوبشقل!ان

جمهورعندوهذا،قطعنصابأتساويوالذبحالشقبعدقيمتها

تبلغماالرزمنأخرجلأنه،والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:

نصابآ.قيمته

بعدأخرجهاإذاالمذبوحةالشاةسرقةفييقطعلاالحنفيةوعند

عندهم.اللحمفيقطعلالأنه،الذبح

كأن،بالإتلافيفسدلاماالحرزداخلالسارقابتلعإذاأما

الشافعية،فعندالحرز،منبهخرجثمدينارأ،أوجوهرةابتلع

الذيكالطعامويصيرإتلافأ،يعتبرالفعللأن،قطعلاأنهوالحنابلة

المسروقيخرجلمإذابمامشروطهذالكنالحرز،داخلاستهلكه

ابتلاعه.بعدجوفهمن

السرقة:فيالأشتراك

وتولى،رجلمنزلفدخلواالسرقةفيالمكلفوناشتركوإذا

الحامليقطع،والشافعية،المالكيةفعند،المسروقإخراجأحدهم

إلايتملاالسرقةركنلأن،الحنفيةعندالقياسوهو،وحده

عندالاستحسانوفي،مباشرةمنهوجدوذلكالحرز،منبالإخراج

الإخراجلأن،الحنابلةإليهذهبماوهوجميعأ،يقطعونالحنفية
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)1(.معنىالكلمنحصل

وناولهيدهومدالمسروقوأخذالمنزلالشركاءأحددخلوإن

والشافعية،،المالكيةعندالداخلعلىفالقطع،الخارجفيصاحبه

المتاعمخرجلأنه،الحنفيةمنومحمد،يوسفوأبي،والحنابلة

لمالخارجلأنمنهما،واحدعلىقطعلاحنيفةأبووقال،وحده

)2(.الإخراجمنهيوجدلموالداخلالأخذ،منهيوجد

فالقطعالحرزمنالمسروقوأخذيدهأدخلالخارجكانلىان

.المتاعأخرجالذيلأنه،والشافعية،المالكيةعندالخارجعلى

،المتاعإخراجفياشتركالأنهمامعآ،يقطعانالحنابلةوعند

قولفيمنهاواحدعلىيقطعولا،الحنفيةمنيوسفأبيقولوهو

الحرز)3(.منالإخراجلعدمحنيفةأبي

ثرجيح:

منالاستحسانفي،والحنفية،الحنابلةإليهذهبماوأرجح

واحد،غيرالمسروقيحمللمولو،السرقةفيالمشاركينقطع

واحدكلوكانالحرز،بدخولهمالسرقةفيشاركواجميعآلأنهم

.المسروقلحملمستعدأمنهم

الداخل،بقطعالقولفأرجحالخارجفيصاحبهناولمنأما

حقيقة.السرقةبفعلقامالذيهولأنه

278،:2:والمهذب،3182::المداركوأسهل7،66::البدائع)1(

283.:8:والمغنى

،4:172:المحتاجومغني،3184::المداركوأسهل7،65::البدائع)2(

284.:8:والمغني

:4:المحتاجومغني،3184::المداركوأسهل66،-765::البدائع)3(

284.-8:283:والمغنيلم172،1
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منالمسروقوأخرج،يدهمذمنبقطعالقولأرجحكما

حقيقة.السرقةبفعلقامالذيهولأنه،الداخل

:النصابفيالأقوال

منمبلغأوأخذفيهالدخوللهمباحغيرمكانآإنساندخلإذا

سرقةفعلهمايعتبرفهل،وخرجأحديراهأندونخفيةالمال

مأقليلأ؟أمكثيرآالمالمنأخذهماأكانسواءالحد،إقامةتستوجب

التيالسرقةجريمةلتتحققالمالمنمعينمقدارتحديدمنبدلا

الحد؟إقامةتوجب

جمهورنرىفبينما،ذلكفياختلفواالفقهاءأنالحقيقة

لإقامةيشترطون،والحنابلة،والشافعية،والمالكية،الحنفيةالفقهاء:

أيضآنرىف!ننا،النصابيسمىمعينآمقدارآالمسروقيكونأنالحد

مقدارآيشترطوالم،وغيرهم،البصريوالحسن،كالظاهريةآخرين

مقداركانأيأمنهوالأخذالحرزهتكيكفيبلالحد،لإقامةمعينأ

.المسروق

تقديرفيالنصاباشترطواالذينبينآخراختلافأنرىإنناثم

وأالفضةأوالذهبهوهلالتقديرهذافيوالأصل،النصابهذا

معآ؟هما

لموالذينالنصاباشترطواالذينبينالاختلافأنالواقع

هذاتقديرفيالنصاباشترطمنبينالخلافوكذلك،يشترطوه

النصوصفهمفيالاختلافعلىمبنيالاختلافهذا،النصاب

ذلك)1(.فيالواردة

2،942:الصغير:والشرح5،356::القديروفتح7،77::البدائع)1(

ومغني=052،:4:الجليلومنح،3177::المداركوأسهل
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عليهم:والردالنصاباشتراطبعدمالقائلون

فييقطعبل)1(،النصابيشترطلاأنهإلىالظاهرأهلذهب

وحكاه،الشافعيبنتبنالرحمنعبدأبوقالوبهوالكثير،القليل

قولهبظاهرهؤلاءوتمسك،والخوارج،البصريالحسنعنالقاضي

تعالى:

أيديهما!.فاقطعواوالسارقة)والسارق

رواهالذيالسابقالحديثفيوالسلامالصلاةعليهقولهمع

السارقالثه"لعن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنوغيرهماالشيخان

الخوارجواحتجيده".فتقطعالحبلوشرق،يدهفتقطعالبيضةيسرق

ولاوكثيرها،الأشياء)2(،قليلفييجبالقطعأنعلىالحديثبهذا

الحديد،بيضأنهيرونكانوا)3(:الأعمشوقال...فيهلهمحجة

تاويل:الخطابيوقال،دراهميساويمامنهاأنهيرونكانواوالحبل

وذلك،فيهالكلامومخرجالحديثلمذهبمطابقغيرهذاالأعمش

منالحديثفيهوردمامثلفييقالأنالكلامفيبالشائعليسأنه

قدرلهمالفيللتلفنفسهعرضفلانأ،اللهأخزى:والتثريباللوم

الذيبالشيءمثله!فيالمثليضربإنما!ق!يمةولهعرضوفي،ومزية

وجهوإنما،مثلهفيالجاريالعرفحكمهذا،قيمةولألهوزنلا

مغبتها،سوءوتحذيرأمرها،وتهجين،السرقةذم:وتأويبهالحديث

لاالذياليسيرالشيءسرقةإن:يقولكأنه،المالمنفيماعرحت!*.ؤثثر

تعاطاهإذا،لهقيمةلاالذيالخلقوالحبل،المذرةكالبيضة،لهقيمة

)1(

)2(

)3(

:والمهذب،4:581:المحتاج

.8:242:والمغني،655-

24.-823::التثريبطرح

82.:12:"إلباريفتح

)6783(.الحدود-86:البخاري

3564::الإراداتمنتهىوشرح2،278:
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فوقها،ماسرقةإلىذلكيؤديهأن)9(يأمنلمالعادةبهفاستمرت

هذافليحذر:يقولكأنهيده،فتقطعاليد،فيهتقطعماقدريبلغحتى

سوءمنليسلمعليها،ويمرن،العاذةتملكهأنقبلوليتوفه،الفعل

)2(ا".

عالبته.ووحيم،معبته

:وتقديرهالنصاباضتراطفيالأقوال

فياختلفواأنهمبيد،النصاباشتراطإلىالجمهورذهب

يقطعالذيالقدرفيالمذاهبوحاصلحجر)3(:ابنيقول،قدره

مذهبآ.عشرينمنيقربفيهالسارق

قيمتهماأوذهبأ،دينارربعإنه)14:الشافعيقالوبه:الأول

فجعل،أقلأوأكثرأودراهمثلاثةقيمتهأكانتسواءدينار،ربع

عائشةعنوغيرهماالشيخانرواهماعلىاعتمادأ،الأصلهوالذهب

دينارربعفياليد"تقطع:قالجمسراللهرسولأنعنهااللهرضي

فصاعدأ")5(.دينارربعفيإلااليدتقطع"لا:لفظوفيفصاعدآ"

وقوم،عنهالخروجيجوزلا،بالقولالشارعمنتحديدوهذا

ماينافيلاذلكإن:وتال،فضةالمسروقكانولو،بهعداهما

13:175أحمد:منوالتصحيح،مطبعيخطأولعله،ييأس:الأصلفي)1(

شاكر.أحمدتحقيق

83.-12:82:الباريوفتح،166-165:الحديثمختلفتأويل:انظر)2(

601.:12:الباريفتح)3(

.بتصرفبعدهاوما824::التثريبطرح)4(

داودوأبو(،)1684الحدود-92ومسلم،)9678(الحدودور6:البخاري)5(

)2585(،ماجهرابن8،77::والنسائي)1445(،والترمذي)4384(،

،6:36،401،631:وأحمد،8:425:والبيهقي،2:172:والدارمي

-)9445الإحسان:حبانوابن)5925(،والبغوي)927(،والحميدي9224،

.3:918:والدارقطني،(61918)الرزاقوعبد،(0446
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نأعنهما:اللهرضيعمرابنعنوغيرهماالشيخانرواه

"قيمةبعضها:وفي.دراهمثلاثةثمنهمجنفيقطعجمتناللهرسول

!)1(.دراهمثلاثة

صرفلأن،دراهمثلاثةكانالوقتذلكفيالدينارربعلأن

بالنقدجعلهامنعندالديةكانتولهذادرهمأ،عشراثنيكانالدينار

فبه،المضروببالذهبوالاعتبار،درهمألفعشراثنيأودينارألف

غيرمنمثقالربعيمساويشيئآسرقلوحتى،التقويميقع

ومال،قطعفلامضروبآربعأيبلغولا،والحليكالسبيكة،المضروب

نأالصحيح:فقالهذاإلىالمالكيةمنالعربيبنبكرأبوالقاضي

جواهرفيالأصللأنهالدراهمفيلا،الذهبفيهيالقيمة

تبع.وغيره،الأرض

قولوهو،الأكثرونأوكثيرونقالوبهذا)2(:النوويقال

ثور،وأبي،والليث،والأوزاعيالعزيز،عبدبنوعمر،عائشة

ذلكروي:الخطابيقالداود،عنأيضأوروي،وغيرهم،لىاسحاق

وهو،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرعن

بهاتقومأنفجازالدنانير،الزمانذلكفيالنقدأصلوأن،أصح

السكوكفيكتبولهذا،بالدراهمالدنانيرتقومأنيجزولم،الدراهم

بالدنانير،الدراهمفعرفت،مثاقيلسبعةوزندراهمعشرةقديمآ،

أبوروىوقد،الدراهماختلافتختلفلاوالدنانيربها،وحصرت

اليمنإلىوجههلمالمجي!النبيأنمعاذ:عنصحيحبسندوغيرهداود

دولحدا:لكماو،(6861)مسلمو،(8976-6976)ودلحدا-68:ريلبخاا(1)

مي:رالداو(6441)يمذلتروا،8:67:ئيلنسااو،(6384)ودادوأبو،(12)

تحقيق)3045(وأحمد8،256::والبيهقي)2574(،ماجهوابن،2:173

الإحسان:حبانوابن68918(،-)67918الرزاقوعبدشاكر،أحمد

.091!ير3:918:والدارقطني،(ا!ا61!ا)

182.:11:النوويبشرح"فسلم:انظر)2(
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أربعينكلومن،تبيعةأوتبيعأثلاثينكلمنالبقرمنيأخذأنأمره

المعافرمنعدلهأودينارأ-محتلمآيعني-حالمكلومن،مسنة

بنتعمرةإلىصحيحبسندمالكوروى()1(،باليمنتكون)ثياب

فأمر،أترجةعثمانزمانفيسرقسارقأأن:اللهرحمهاالرحمنعبد

اثنيصرفمن.دراهمبثلاثةفقومت،تقؤمأنعفانبنعثمانبها

للذهب.العبرةأنعلىفدليده)2(،عثمانفقطعبدينار.درهمأعشر

لىاندينار،ربعفالنصابذهبآ،المسروقكانإنإنه:الثائي

قيمتهبلغتف!نغيرهماكانوإن،دراهمثلاثةفالنصابفضةكان

مالك،مذهبمنالمشهورهووهذافلا،د!الا،بهقطعدراهمثلاثة

قوملمافإنه،الحديثفيسبقماظاهروهوأحمد،عنروايةوهو

وأجاب،التقويمفيأصلأنهاعلىدل،بالفضةوالفضةالذهبغير

د!انما،بالدراهمالتافهالشيءبتقويمجاريةالعادةبأنالخطابيعنه

جواهروأكرمالنقود،أنفسلأنهابالدنانير،النفيسةالأشياءتقوم

دينار.ربعالثلاثةالدراهمفتكون،الأرض

بهيقطعغيرهماالمسروقكانإذاإنهإلا،قبلهكالذي:الثالث

وهوأحمد،مذهبمنالمشهورهووهذاأحدهما،قيمتهبلغتإذا

.إسحاقعنرواية

قيمةببلوغغيرهمافييكتفىلاإنهإلا،قبلهكالذي:الرابع

مالك.مذهبفيقولوهو،غالبينكاناإذاإلاأحدهما،

يباعمايبلغأنغيرهمافياعتبرأنهإلا،قبلهكالذي:الخامس

غالبأ.منهمابه

:5:والنسائي،حسنحديثهذا:وقال)623(،والترمذي1576(،داودابو)1(

:وقال893،:ا:والحاكم382،:ا:والدارمي)3018(،ماجهوابن26،

الذهبي.ووافقه،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا

.)23(الحدود-41:مالك)2(
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ولوبها،عداهاماويقوم،دراهمثلاثةالنصابإن:السادس

وهو،مالكعنالخطابىوحكاهأحمد،عنروايةوهوذهبأ،كان

أولآ.قدمناهالذيالشافعيمذهبعكس

يسار،بنسليمانقولوهو،دراهمخمسةالنصابإن:السابع

مرويوهو،عنهروايةفيوالحسن،ليلىأبيوابن،شبرمةوابن

إلاالخمستقطعلا:قالوأنه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

نقطعفبأيبخمسالخمسقطعناإذا:العربيابنقالخمس،في

أنهماسعيدوأبيهريرةأبيعنروي:الترمذيقال،الزائدةالكف

)1(.دراهمخمسةفياليدتقطعقالا:

قيمتهتبلغماأو،مضروبةدراهمعشرةالنصابإن:الثامن

وسفيان،وأصحابهحنيفةأبيقولوهذاذهبأ،كاندان،ذلك

.الثوري

بعضعنعياضالقاضيحكاه،دراهمأربعةإنه:التاسع

أصحابه.

البتي.عثمانعنحكي،درهمإنهالعاشر:

.البصريالحسنعنحكيدرهمانإنهعشر:الحادي

عنحكيدنانير،أربعةأودرهمأ،أربعونإنهعشر:الثاني

النخعي.إبراهيم

واندينار،ربعفنصابهذهبأالمسروقكانإنإنهعشر:الثالث

ابنمذهبوهذاقلت،وإن،قيمةلهماكلفيفيقطعغيرهمنكان

طائفة.عنهووحكاه،حزم

يساويه.ماأودينارثلثالنصابإنعشر:الرابع

1(.دا)46:االثزمذي:انظر)1(
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يساويه.ماأودينارإنهعشر:الخامس

يساويما،أو،دراهمعشرةأودينارإنهعشر:السادس

قال،طائفةعنالمذاهب"هذهمنكلأحزمابنحكىأحدهما،

وأدينارفيإلاقطعلا:قالأنهمسعودابنعنروىوقد:الترمذي

عنالرحمنعبدبنالقاسمرواه،مرسلحديثوهو،دراهمعشرة

عندهذاعلىوالعملمسعود،ابنمنيسمعلموالقاسممسعود،ابن

لا:قالوا،الكوفةوأهل،الثوريسفيانقولوهؤ،العلمأهلبعض

فيقطعلا:قالأنهعليعنوروي،دراهمعشرةمنأقلفيقطع

لأبيروايةوفيبمتصل)1(.إسنادهوليس،دراهمعشرةمنأقل

قطع:قالعباسابنعنإسحاقابنعنعنةفيهبسند،والنسائيداود،

)2(،دراهمعشرةأودينارقيمتهمجنفيرجليدجم!رواللهرسول

وأهل،الثوريسفيانعنالأخيرالمذهبهذاالخطابيوحكى

.الرأي

ترجيح:

ابنعنالسابقالحديثذكرأنبعدالعيددقيقابنقال

.ء)3(
دراهم:ثلاثةثمنهمجنفيقطعءيخيماللهرسولاد:عمر

حكايةف!نه،ضعيفالنصاباعتبارعلىالحديثبهذاالاستدلال

دونهفيماالقطععدمفعلأالمقدارهذافيالقطعمنيلزمولا،فعل

فصاعدأ!دينارربعفياليد"تقطعحديثذكرأنبعدوقالمطلقآ،

،قولالروايةوهذهوقولآ،فعلآ-لجي!مالنبيعنعائشةعنرويقد

الفعل.منالاستدلالفيأقوىوهو

.(6441):يمذلترا(1)

.8:83:ئيلنساوا،(3874)ودداأبو(2)

.بتصرفبعدهاوما4:127:الأحكامعمدةشرح:الأحكامإحكام)3(

71

http://kotob.has.it



صريحهيقتضيفإنه)1(،الحنفيةعلىالدلالةفيقويوهو

دلالتهوأما،بهالقطعبجوازيقولونلاالذيالمقدارهذافيالقطع

وهو،المفهومحيثمنبل،النطقحيثمنفليسالظاهريةعلى

والحنفية،اللقبمفهوممنأقوىومرتبتهالعدد،مفهومفيداخل

نإ:عائشةحديثفيالفعلروايةوفيعمر،ابنحديثفييقولون

دينارربععائشةعندقيمتهتكونأنفيجوز،تخمينيظنيأمرالتقويم

التأويل،هذاغيرهموضعفأكثر،غيرهاعندويكون،دراهمثلاثةأو

يقطعمامقدارعلىيدلبمالتخبرتكنلمعائشةبأن،عليهموشنعه

القطع.أمرلعغتحقيقعنإلافي!

بعضهما:وفي"دراهمثلاثةثمنهمجنفيقطع9روايةوأما

العيد:دقيقابنقالفقد،معنىأصحوهيلمادراهمثلاثة!قيمته

)2(.الحقيقةفيمختلفانوالثمنوالقيمة

الثمن،ذكرمنالرواياتبعضفيوردوماالقيمهوالمعتبر

وأ،الراويظنفيأو،الوقتذلكفيالناسعندلتساويهمافلعله

مالكهبهاشتراهالذيوالثمنالقيمةاختلفتفلووإلا،الغلبةباعتبار

القيمة.إلاتعتبرلم

لأن،وموافقوهالشافعيقالهماوالصحيح)3(:النوويوقال

ربعوأنه،لفظهمنالأحاديثهذهفيالنصابببيانصرحءكلمروالنبي

مخالفتهامعلها،أصللافمردودةالتقديراتباقيوأمادينار،

ثلاثةقيمتهمجنفيقطع!كتيمأنهروايةوأما،الأحاديثهذهلصريح

وهيفصاعدأ،دينارربعكانالقدرهذاأنعلىفمحمولة،دراهم

.بتصرف827::التثريبطرح)1(

!*128.:4:الأحكامإحكام)2(

183.-11:182:النوويبشرحمسلم)3(
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تحديدفيلجيملفظهصريحتركيجوزفلالها،عموملاعينقضية

لفظه،موافقةعلىحملهايجببل،المحتملةالروايةلهذهالنصاب

تقطعدالم:قالتعنهااللههـضيعائشةعنالشيخانرواهماوكذا

وأترس:المجنثمنمنأدنىفيعتيروالنبيعهدعلىسارقيد

ثمن")1(.ذامنهماواحدكلوكانحجفة،

الاجتنان،منمفعل-)2(الجيموفتحالميمبكسر-:والمجن

ذلك،فيآلةلأنهميمهوكسرتالمستتر،يحاذرهمماالاستتاروهو

منتكونوقد،الدرقةهي-فاءثموالجيمالمهملةبفتح-:والحجفة

يطارقلكن،مثله:والترس،غيرهأوبالجلدوتغلف،عظمأوخشب

ثمنأنهوالمراد:..واحد.بمعنىهما:وقيل،جلدينبينفيه

وليسالخبر،راويعروةفهمهكماالتافهالشيءفأخرج،فيهيرغب

القطعوأن،الجنسالمرادوإنمابعينها،حجفةولا،بعينهترسأالمراد

المجنثمنكانسواءالمجن،ثمنقدريبلغشيءكلفييقعكان

ولانصابآ،فيكون،الأقلعلىهوإنماوالاعتمادقليلأ،أوكثيرأ

كانأنهعلىمحمولةالروايةهذه)3(:النوويقال.دونهفيمايقطع

ماوأمالمجز،تقديرهصريحليوافقالتأويلهذامنبدولادينار،ربع

يدى!يدالثهرسول"قطع:روايةمنوغيرهمالحنفيةبعضبهيحتج

دراهم""خمسة:ورواية"دراهمعشرةأودينارقيمتهمجنفيرجل

لصريحمخالفةوهيفكيف،انفردتلولهايعمللاأنهافسبق

علىحملهايمكنأنهمعدينار،بربعالتقديرفيالصحيحةالأحاديث

،السارققطعفيذلكشرطأنهلااتفاقأ،كذلكقيمتهكانتأنه

بذلك.النصابتقديرعلىيدلمالفظهافيوليس

.(5861)ومسلم،(4967)ودلحدا-68:ريلبخاا(1)

.12:154:الباريفتح)2(

110183:النوويبشرحمسلم)3(
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:اليومالنصابقيمة

ماإلىاستنادآوالدرهمبالدينارالسرقةنصابالفقهاءقدرلقد

.الشرعيانوالدرهمالدينارطبعأوالمقصود،أحاديثمنذلكفيورد

والدرهمالدينارمقدارهوماهو:نفسهيفرضالذيوالسؤال

لقد؟الأساسهذاعلىالنصابتقديريمكنحتى،الآنالشرعيين

زكاةمنالشرعيةالأنصبةتقديرإلىللحاجةقديمأذلكالعلماءبحث

العشرةتزنالذيهوالشرعيالدرهمأنعلىالأمرواستقروغيرها،

منذمنعقدالإجماع:خلدونابنيقول،الذهبمنمثاقيلسبعةمنه

الذيهوالشرعيالدرهمأنوالتابعينالصحابةوعهدالإسلامصدر

أعشارسبعةهذاعلىوهو،الذهبمنمثاقيلسبعةمنهالعشرةتزن

عهدفيالشرعيةالأوزانبهذهالإسلاميةالنقودضربتوقدالدينار.

الإسلامية.الآفاقفيوانتشرت،مروانبنالملكعبد

الذيالوضععلىوالدرهمالديناريبقلمالأزمانبمرورلكن

منكبيرتغييرأصابهمابل،مروانبنالملكعبدعهدفيعليهاستقر

منالشرعيةالحقوقيخرجونبلدكلأهلوصاربلد،إل!ىبلد

منونشأ،بوزنهمبلدكلفييفتىالفقهاء:بعضقالحتىنقودهم

بالعدد؟أوبالوزنتقدروهل،الأنصبةمعرفةفياضطرابذلك

أثبتحتى،ذلكمعرفةإلىالعلماءيصللمقريبعهدوإلى

المحفوظةالإسلاميةالنقوداستقراءبواسطة-المسلمينالباحثينبعض

يزنمروانبنالملكعبددينارأن-الأجنبيةبالدولالآثاردورفي

الذهب.منجرامأ25.4

فالدرهم."ا7:هيوالدينارالدرهمبينالنسبةكانتولما

منجرامأ7529.2هوالدرهمليزنبذلكفيكونالدينار،من01/7

معيارآتعتبرالتيهيوالدرهمللديناربالنسبةالأوزانوهذه،الفضة
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وغير،سرقةونصاب،ودية،زكاةمنالشرعيةالحقوقاستخراجفي

،ذلك)1(.

ومكانه:النصابتحديدوقت

جمهورذهبفقد،ومكانهالنصابتحديدوقتعنواما

المسروققيمةاعتبارإلى،والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:

قيمةبنقصانعبرةولا،بعدهولاقبلهلاالحرز،منإخراجهوقت

فعلبسببالنقصانكانسواء،ذلكبعدالنصابعنالمسروق

كانوسواءالأسعار،تغيربسببأو،أتلفهأوبعضهأكلكأن،الجاني

لوجوبشرطالحرزمنالنصابإخراجلأن،بعدهأوالحكمقبل

المكانعندهمالتقويمفيالمعتبرأنكما،استدامتهتعتبرفلا،القطع

السرقة.فيهتمتالذي

وقتالمسروققيمةاعتبارفيالفقهاءجمهورمعالحنفيةويتفق

نقصتإذافيماالجمهورعنيختلفونولكنهمالحرز،منإخراجه

بعدالمسروققيمةنقصتإذاأنهإلىذهبوافقد،الإخراجبعدالقيمة

بأن،المسروقعينفيالنقصانكلفإن،الحكموقبل،الإخراج

السارقويقطع،النقصانبهذاعبرةفلا،السارقيدفيبعضههلك

لاالكلوهلاك،بعضههلاكعينهنقصانلأن،عندهمخلافبلا

يرجعالقيهـمةنقصانسببكانإنأما،أولىالبعضفهلاك،يسقط

/الأحكاموهامش،454-451:للبلاذريالبلدانقتوح:ذلكفيينظر)1(

والأحكام،216::الصنائعوبدائع،178-175:يعلي،لأبيالسلطانية

،184-83:خلدونابنومقدمة،154-153:للمإورديالسلطانية

03،-228::عابدينابنوحاشية063،-962عبيد:لأبيوالأموال

تحقيق476،-5474::والمجموع،3901::مسلمصحيحشرحوالأبي

والمغني:3،84::المحتاجونهاية938،:ا:المحتاجومغني،المطيعي

-352:الريسللدكتوروالخراجبعدها،وما253:ا:الزكاةوفقه،34:

.354
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فيالاعتبارأن:الروايةظاهرفيالكرخيذكرفقد،سعرهتغيرإلى

لأنمعآ،الحكمووقتالإخراجوقتيكونالمسروققيمةتقدير

العينلأن،السرقةوقتالمسروقنقصانشبهةيورثالسعرنقصان

لهدخللالأنه،السارقعلىالحديقامفلاتتغير،لمقائمةبحالها

القيمةلأن،يقطعأنهحنيفةأبيعنمحمدوروىالسعر،نقصانفي

فييؤثرلاالسعرنقصانلأن،فقطالحرزمنالإخراجوقتتعتبر

السعرفنقصانالقطعإسقاطفييؤثرلمالعينونقصان،المحل

أولى.

آخر،بلدفيوأخذبلدفيسرقفمنللمكانبالنسبةأما

القيمةتكونحتىيقطعلاأنهالكرخيذكرفقد،أنقصفيهوالقيمة

ضبطتالذيبالمكانهنافالعبرة..النصابقيمةالسعرفيجميعأ

فكأن،فقطالسرقةوقتالقيمةتعتبرالطحاويروايةوفي،السرقةفيه

)1(.السرقةفيهتمتالذيبالمكانهناالعبرة

ترجيح:

إليهأميلماهوالنصابتحديدلوقتبالنسبةالجمهورورأي

وقتالقيمةاعتبارفيالجمهورمعاتفقواالحنفيةولأن،وأرجحه

المسروقلنقصانبالنسبةالجمهوررايأنكماالحرز،منالإخراج

لاأنهوأرى،بالصوابالأولىهوللمكانوبالنسبة،النصابعن

فيولاالسعر،ونقصانالعيننقصانبينالحنفيةتفريقفيفائدة

ضبطتالذيوالمكان،السرقةفيهتمتالذيالمكانبينتفريقهم

وأن،نصابالمسروققيمةوأن،تمتسرقةأنالعبرةلأن،فيه

:3:والدسوقيبعدها،وما4:521:الجليلومنح97،-778::البدائع)1(

وكشاف،4:137:المطالبوأسنى"*8،49::والزرقانيبعدها،وما334

78.:14ابرالقناع
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تمت،قدالسرقةأركانتكونوبذلكالحرز،منأخرجالمسروق

الحد.إقامةفيجب

المقومين:اختلاف

فيالمقوموناختلفإذاأنهإلىوالحنابلة،الحنفيةذهب

بعضهموقدرها،بنصاببعضهمفقدرها)1(،المسروققيمةتحديد

،النصابمنبأقلقدرهاالذيللقولتكونفالعبرة،نصابمنباقل

القيمةفيالبيناتتعارضحالةفيلأنه،السارقعلىالحديقامفلا

الحد.تدرأشبهةالتعارضهذاويكونبالأقليؤخذ

بعضهمشهادةكانتإذافإنههذا،منقريبالشافعيةومذهب

الأقلبالتحديديؤخذف!نه،ظنيةالآخرالبعضوشهادة،قطعية

.البيناتلتعارض

المسروقبأنشهدمنبتقويمعندهميؤخذف!نه،المالكيةأما

منأقلالمسروققيمةبأنشهدمنبتقويميؤخذولانصابآ،يبلغ

ولذلك،النفيشهادةعلىمقدمةعندهمالإثباتشهادةلأن،نصاب

.السارقعلىالحديقام

ترجيح:

يدرأشبهةالتعارضأنمنالفقهاءجمهورإليهذهبماوأرجح

يرجحسندلاإذ،الأخرىبالشهادةللأخذمعنىلاولأنهالحد،بها

القطعتوجبلاالتيبالشهادةالأخذفكان،الأخرىعلىإحداهما

دونتعارضآأوجدقدالأخرىالشهادةوجودمعوجودهالأن،أولى

:7:المحتاجونهاية237،:4:القناعوكشاف98،-777::البدائع)1(

:4:الجليلومنح09،:16:والمدونة،4:137:المطالبوأسنى،042
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)1(.الشهادةبهذهالأخذفيترجحشبهةوتلك،ترجيحكا

384،ول:4:والحاكم)1424(،الترمذي:فيبالشبهاتالحدوددرء:انظر)1(

والتلخيص:3،84::والدارقطني253451(،ماجهوابن8،238::والبيهقي

.()91755ء:3
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الثالثالفصل

السرقةثبوت

تمهيد:

بيمنباتفابئوهذا،البينةأوبالإقرار،السرقةجريمةتثبت

والقرائن،،المردودةاليمين:هما،آخرينأمرينفيواختلفواالفقهاء،

تثبتكما،المردودةباليمينتثبتالسرقةأنيرىالفقهاءفبعض

وسائلبيانفيونبدأ..بذلكتثبتلاأنهاغيرهمويرى،بالقرائن

يلي:فيماعليهاالمتفقالإثبات

:رلإقراا

أقر:يقال،بالحقالاعتراف:اللغةفيالإقرارمعانيمن

وهو،بهالاعترافعلىحملهبالشيء:وقرره،بهاعترفبالشيء:

)1(.قرارهأقرهفقدبحقأقرإذاأنهوذلكالجحودضد

غيرهعلىلهبحقكانف!ن،عليهلغيرهبحقإخباروشرعأ:

)2(.فشهادةالغيرعلىللغيربحقكانوان،فدعوى

من،الأولالمقامفيويعتبر،الأدلةأقوىلأنهبالإقراروبدأنا

متهمغير-)3(الكاسانييقولكما-الإنسانلأن،الدعوىإثباتحيث

)قرو(.المنيروالمصباح،واللسان،العروسوتاج،اللغةمقايي!معجم)1(

:5:الحقائقوتبيين،4:156:الهنديةالفتاوى:وانظر،2:238:المحتاجمغني)2(

شرحعلىوالبناني،3:525:الصغيروالشرح،5:164:الجليلومواهب،2

وكشاف3:2:قليوبيوحاشية،55-5:46:المحتاجونهاية،6:19:الزرقاني

.4:484،944:عابدينابنحاشيةمعالمختاروالدر،6:452:القناع

.7:18:البدائع)3(
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تظهركماالسرقةبهفتظهر،بنفسهبالإضرارنفسهعلىالإقرارفي

حقفييتهمولا،غيرهحقفييتهمقدالمرءلأن،أولىبل،البينة

قطععليهيترتبأمرفيخاصة،إقرارهفييتهمأنيمكنفلا،نفسه

..أعضائهمنعضو

الإقرار:حجية

،والإجماع،والسنة،بالكتابثبتتشرعيةحجةوالإقرار

.والمعقول

تعالى:فقولهالكتابأما

ربه!)1(.اللهوليتقالحقعليهالذي)وليملل

عليهبماإقرارهوهوبالإملال،الحقعليهمنتعالىاللهأمرفقد

معنى،بالإملالللأمركانلمامقبولأإقرارهيكنلمفلو،حقمن

وغيرهماوالغامديةماعزآرجمع!زالنبي"أنثبتفقدالسنةوأما

نأأولىفالمالالنفسعلىبالإقرارالحدوجبلىاذابالإقرار)2(،

ذلك.فيببيانمزيدوسيأتي،يجب

علىقاصرةحجةالإقرارأنعلىأجمعتالأمةفلأنالإجماعوأما

أولى.والمال،ب!قرارهوالقصاصالحدودعليهأوجبواحتى،المقر

ضررفيهبماكاذبأنفسهعلىيقرلاالعاقلفلأنالمعقولوأما

282.:الآية:البقرةسورة)1(

،6828،2684،6843،9685،)6827الحدود-86:البخاري:انظر)2(

الحدود-14:ومالك،(61،8961)5279الحدود-92:ومسلم،(0686

:8:والنسائيالمعبود،عون)4421(داودوأبو)1433(،والترمذي)6(،

الرسالة:والثافعي،2:177:والدارمي)9254(،*ماجهوابن241،-024

7.251::الحديثواختلاف،6911::والأم9؟96(،248
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التهمة،لعدمنفسهحقفيالصدقجهةفترجحت،مالهأونفسهعلى

)1(.الولايةوكمال

بالإقرار:الأخذشروط

هي:أمور،عدةبالإقرارللأخذيشترط

إذاإلاالسارقب!قرارتثبتلاالسرقةأنأي:التكليفأولأ:

بيانسبقوقد،والصبي،المجنونبإقراريؤخذفلاعاقلآبالغآكان

.السارقشروطفيذلك

اعترففلو:إقرارهفيمختارأبالسرقةالمقريكونأنثانيأ:

الحد،تدرأشبهةالإكراهلأن،إقرارهيعتبرفلاإكراهنتيجةبالسرقة

إقراربصحةالحنفيةمتأخريبعضوأفتىالفقهاء،جمهورعندوهذا

ذهبكما.طائعينيقرونلاغدواالسراقلأن،الإكراهمعالسارق

ارتكابهعنهاشتهرالمتهمكانإذاأنهإلى،كسحنون،المالكيةبعض

لاالمكرهأنوالمشهور،عليهأكرهولو،ب!قرارهفيعمل،الجرائم

)2(.لإقرارهيؤخذ

وربيعة،وسعيد،،ويحيىعمر،كابنالعلماء:بعضقالبل

مصدقآ،للمسروقالسارقإحضاريكفيأنهإلى:للمالكيةقولوهو

السرقة.جريمةعليهفتثبتب!قراره،ذلك

علىكقرينة،للسرقةالإحضارمجرديكفيلا:مالكوعند

أحضرولو:مالكقال.آمنوهوذلكبعديقرأنبدلابل،صدقه

:الطحاويوحاشية3،:5:الحقائقوتبيين3،385::القرطبيتفسير:انظر)1(

453.:6:القناعوكشاف،5:914:والمغني3،326:

434،:2:الصغيروالشرح،8691::والمغني،091-7918::البدائع)2(

4:5.34:والدسوقي
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حتىأقتلهولم،أقطعهلمالتهديدحالةفيالقتيلعينأو،السرقة

آمنا13(.ذلكبعديقر

يكونلاقدبأنهذلكوعلل،حزمابنإليهذهبماوهذا

وديعة،أوأمانةعندهأنهاأوفيحضرها،موضعهايدريولكنسرقها،

عنه)2(.الحدتدرأشبهةفيهلهافإحضاره

ترجيح:

اشتهرمنأنمن،المالكيسحنونإليهذهبماوأرجح

كماالسراقلأن،عليهمكرهأكانولو،بإقرارهيؤخذف!نه،بالجرائم

هذهفيوخاصة،طائعينيقرونلاأصبحواالحنفيةبعضيقول

أقروالماالتخويفولولا،الجرائمفيهاكثرتالتيالأزمان

ذلك.علىشاهدخيروالمحاكمالشرطةوسجلات،بجرائمهم

لحقيقةومفصلآو!ريحآواضحآبالسرقةإقرارهيكونأنثالثآ:

منكالإخراج،تمتقدالسرقةأركانأنللقاضييتبينبحيث:العمل

هناكتكونلاحتىوهكذا،النصابقيمةالمسروقوبلوغالحرز،

للحد)3(.دارئةتكونأنيمكنشبهة

ذهبولذلكالإقرار،فيالناطقكعبارةالأخرسإشارةوتعتبر

نأإلىالمنذر،وابنثور،وأبو،والحنابلة،والشافعية،المالكية

مابغيرإقرارهصحمنلأنالحد،يوجببماب!قرارهيؤخذالأخرس

كالناطق.يوجبهبماإقرارهصحالحديوجب

كما،الحنابلةمنالخرقيلكلاماحتمالوهو،الحنفيةوذهب

.4:643:قيلدسووا،6:213:لحطابا(1)

933.:11:المحلى)2(

ومنتهى2،254::العليفتحبهامشالحكاموتبصرة3،214::الزيلعي)3(

171.:2:والهندية،4:175:المحتاجومغني3،372::الإراذات
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إقرارهفيكتابتهاوإشارتهتعتبرلاالأخرسأنإلى:قدامةابنذكر

فيكون،وغيرهمنهافهمماتحتملالإشارةلأنالحد،يوجببما

الحنفيبما)1(.عندالحددرءفيشبهةذلك

ترجيح:

الأخرسإشارةاعتبارفي،بالقبولأولىالجمهورورأي

وغيرها،الماليةالحقوقفيبإشارتهيؤخذلاكانواذا،المفهمة

للإفلاتذريعةذلكيكونلاحتىالحدود،فيبهايؤخذأنفأولى

الجريمة.علىللإقدامودافعآ،العقوبةمن

الحد:إقامةولايةلهمنأمامالإقراريصدرانيشترطرابعآ:

غيرفيالصادربالإقراريعتدفلاالقضاء،مجل!سفييكونأنأي

القضاء)2(.مجلسفيجديدأإقرارآكانإذاإلاالقضاءمجلس

الإقرار:مراتعدد

الحد،بهايثبتالتيالإقرارمراتعددفيالفقهاءاختلف

قولوهو-يوسفأبيغير-والحنفية،والشافعية،المالكيةفذهب

ويجبواحدةمرةالسارقبإقرارتثبتالسرقةأنإلى،والثوريعطاء،

)3(.بذلكالقطع

)1(

)2(

)3(

،7011::المحتاجونهاية027،:4:والهداية51،-794::البدائع

:8:والمغني3،702::الإراداتمنتهىوشرح،4:015:المحتاجومغني

:2:الإكليلوجواهر2،08::العليفتحبهامشوالتبصرة،591-691

.132

،3167::والزبلعي،4:132:المطالبوأسنى،3691:؟عابدينابن

255.:4:الحنبليالفقهفيوالإقناع8،81::والزرقاني

:4:الجليلومنح361،-5036::القديروفتح7،05،82::البدائع

،4:015،175:المحتاجومغني،7151::الأوطارونيل،394،538

353.:الففهيةوالقوانين
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قولوهو،الحنفيةمنوزفر،،يوسفوأبو،الحنابلةوذهب

الإقراريكونأنيشترطإنهإلى،شبرمةوابن،ليلىأبيابن

)1(
مرتين.

ترجيح:

لأن،واحدةمرةبالإقرارالاكتفاءوهوالجمهور،قولوأرجح

هوالواجبوالحدخاصة،نفسهعلىالإقرارفيمتهمغيرالإنسان

فإن،يرجعقدأنهالتكرارفائدةكانتد!اذا،أعضائهمنعضوقطع

كماالأولالإقرارإنثمأكثر،أوواحدةمرةأقرسواءجائز،الرجوع

صدقأ،يكونأنواماكذبأ،يكونأنإماالقديرفتحصاحبيقول

لنبالتاليفإنهكذبأكانوانصدقأ،يزيدهلنفالثانيصدقآكانف!ن

نأالمخزوميأميةأبيوحديثالتكرار،منفائدةفلاصادقأ،يصير

بلى،:قال"سرقتإخالك"ما:فقالاعترفقدبلصأتىلمجتنالنبي

ضعيفحديث"فقطعبهفأمر،بلى:قالثلاثآ،أومرتينعليهفأعاد

ماجه،وابن،والدارمي،والنسائيداود،وأبوأحمد،رواه

.)2(والبيهقي

)1(

)2(

الأوطار:ونيل3،372::الإراداتمنتهىوشرح028،-8927::المغني

:7.155

:2:والدارمي8،67::والنسائي)0438(،داودوأبو392،:5احمد:

66،:4الحبير:وتلخيص8،276::والبيهقي)7925(ماجهوابن،173

هذاامرأةعلى!اغد:لأنيس-لمج!هالنبيفيهقالالذيالعسيفحديثوانظر

الحدود-86:البخاريرواهفرجمها!،فاعترفتفارجمها،اعترفتفإنفسلها،

الحدود-92:ومسلم،686(6836،6842،6843،9685،5،)6835

الحدود-51:والترمذب،)6(الحدود-14:ومالك،(1،8961)25796

241،-8024::والنسائيالمعبود،عون)4421(داودوأبو)1433(،

)196(،248الرسالة:والشافعي،0177لأ؟:والدارمي)9254(،ماجهوابن

7.251::الحديثواختلاف،6911:؟"والأم
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البينة:

باتفاقو!ذاالشهود،بشهادةتثبتبالإقرارالسرقةتثبتكما

الفقهاء.

،وعيانمشاهدةعنوالإخبارالإعلام:لغةوالشهادة

حضور)1(.أيشهود:وقوم،المعاينة:والمشاهدة

هي:أوأشهد)2(.بلفظللغيربحقإخبار:الاصطلاحوفي

يتعلقعلمهماكانسواء،بمقتضاهليحكمعلمبماحاكمآعدلإخبار

العباد)3(.بحقوقأماللهبحقوق

:والإجماع،والسنة،بالكتابثابتةحجةوالشهادة

تعالى:فقولهالكتابأما

فرجلرجلينيكونالمفإنرجالكممنشهيدين)واستشهدوا

الشهداء!)4(.منترضونممنوامرأتان

قال:قالوائلأبيعنوغيرهماالشيخانروىفقدالسنةوأما

وهومالأبهايستحقيمينعلىحلفمن:عنهاللهرضياللهعبد

ذلك:تصديقاللهأنزلثم،غضبانوهواللهلقيفاجر،

إلى-فقرأ-قليلآثمنأوأيمانهماللهبعهديشترونالذين)إن

!)5(.أليمعذاب

أبويحدثكمما:فقالإليناخرجقيسبنالأشعثإنثم

)شهد(.الصحاحومختارالمنير،المصباح)1(

3.318::القليوبيحاشية)2(

5.278:القدير:فتح)3(

282.:الآية:البقرةسورة)4(

77.:الآية:عمرانآلسورة)5(
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بينيكانت،نزلتلفيئ،صدق:فقالقالفحدثنا:قال؟الرحمنعبد

فقاللجي!،اللهرسولإلىفاختصمنابئر،فيخصومةرجلوبين

يبالي.ولايحلفإذآإنه:قلت"يمينهأو"شاهداك:ءلخي!اللهرسول

وهومالأ،بهايستحقيمينعلىحلف"من:-شي!اللهرسولفقال

ذلك،تصديقاللهأنزلثم".غضبانعليهوهواللهلقيفاجر،فيها

الآية:هذهاقترأثم

ولهم-إلى-قليلأثمنآوأيمانهماللهبعهديشترونالذين)إن

الهـ)1(.أليمعذاب

ينبنيحجةالشهادةأنعلىالأمةأجمعتفقدالإجماعوأما

الحكم.عليها

بينالتجاحدلحصول،الشهادةإلىوداعيةماسةالحاجةإنثم

عنكفنحهجمرالقضاء:شريحقالإليها،الرجوعفوجب،الناس

فأفرغشفاء،والشهودداء،الخصمدمانما،الشاهدينيعني،بعودين

الداء)2(.علىالشفاء

علىالأموالوحفظ،الناسحقوقإحياءالشهادةفيإنثم

الشهودعددحيثمن،شروطالمعتبرةوللشهادةأربابها)3(.

وغير،المسروقالشيءوصفات،الشهادةصيغةحيثومن،وصفاتهم

الفقهاء.كتبمنالشهادةبابفيمفصلهومماذلك

:المردودةاليمين

لديهيكنولم،مالهسرقبأنهآخرعلىشخصادعىإذا

،()138الإيمان-ا:ومسلم،2(152،615)5الرهن-68البخاري(1)

.5:121:وأحمد،51:261:والبيهقى

**.ا!ا6-ا!ا9:5:المغني)2(

.2:913:الاختياز)3(
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لنفييحلفأنالمدعيمنهفطلبعليهالمدعىوأنكرشهود،

هذاأنحلففإذا،المدعيعلىتردفإنها،اليمينعنفنكل،التهمة

قبلالمسروقالمالبهايثبتاليمينرهذهفإن،مالهسرقالشخص

علىالحدلإقامةبالنسبةأماالفقهاء،باتفاقوهذا،عليهالمدعى

والشافعية،،المالكيةالفقهاء:جمهورذهبفقد،يدهبقطعالمتهم

إلايثبتلاالسرقةحدأنإلى،الشافعيةعندالمعتمدوهو،والحنابلة

المالبهايثبتدمانما،المردودةباليمينيثبتولاالإقرار،أو،بالبينة

فقط.

وهو،الأصحإنه:النوويعنهقالالشافعيةعندالثانيوالرأي

بها)1(.السارقفيقطع،المردودةباليمينيثبتالسرقةحدأن

:4:المحتاجومغني،8701::الزرقانيوشرح024،--7:الرائقالبحر)1(

.8:الحكميةوالطرق،175
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الرابعالفصل

السرقةحدإقامة

الحد:اقامةوجوب

خفية،الأخذثبوتمنوشروطها،أركانهاالسرقةاستوفتإذا

قررهاالتيالعقوبةف!نحرزهمناجهداخرانصابأالمسروقوبلوغ

ذلك.فيالأدلةذكروسبق،السارقيدقطعهيالشارع

علىالعملوجرى،السارقيدقطععلىالأمةأجمعتوقد

ذلكوكل)1(.عليهماعتراضدون،الراشدينالخلفاءعهدفيذلك

بالنسبةهذا،السارقيدبقطعالسرقةحدإقامةوجوبعلىيدل

كما-بالمالتتعلقأخرىعقوبةوهناك،بالنفستتعلقالتيللعقوبة

.الضمانوهي-سيأتي

القطع:محل

هوالعقوبةتنفيذمحلكانالسارقعلىالحدإقامةتقرروإذا

الأولى.للسرقةبالنسبةوهذا،السارقمناليمنىاليدقطع

أيديهما!فاقطعواوالسارقة)والسارق:تعالىقولهبعدحجرابنقال

،موجودةكانتإناليمينالمرادأنعلىوأجمعوا،اليدالآيةفيأطلقكذا

نأومعلوم،ء)2(يجزىهلخطأ،أوعمدأالشمالقطعتلوفيماواختلفوا

8.23::التثريبطرح:انظر)1(

)فاقطعوامسعودابنقراءة827::البيهقيروىوقد79،:12:الباريفتح)2(

عننجيحأبيابنعنخالدبنمسلمطريقمنضعيفبسندأيمانهما(

قالهوكذا،منقطعوهذا،نجيحابيابنعنسفيانرواهوكذا:وقالمجاهد،

(،-أيمانهمتقطعوالسارقات)والسارقونقراءتنافيقالأنهإلا،النخعيإبراهيم
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-)1(قدامةابنقالكما-أردعبهاالبدايةكانت،أقوىاليمنىباليدالبطش

آلتها.بإعدامعقوبتهفناسب،السرقةآلةولأنها

عندروايةوفي،الشافعيةفإنشلاء،اليمنىاليدكانتولو

الدمأنالخبرةأهلقررإذاالشلاءقطعءيجزىبأنهيقولون،الحنابلة

تنسد،لنالعروقأنالخبرةأهلقررإذاأما،العروقوتنسديجف

وعند،اليسرىالرجلإلىبالقطعفينتقل،يجفلنالدموأن

الشلاء،قطعءيجزىلاأنه،للحنابلةالثانيةالروايةوهو،المالكية

نأالحنفيةويرىبقطعها،الشرعمقصوديتحققفلافيها،نفعلالأنه

تقطع،فإنها،بالسليمةتعلقإذاالحكملأنء،يجزىالشلاءقطع

كانتولوحتىاليمنىاليدوتقطع.أولىبابمنالمعيبةقطعفيكون

المالكية،إليهذهبماوهذاشلاء،أومقطوعةاليسرىاليد

فيماللقطعمحلاليسرىاليدلأنأحمد،عنروايةوفي،والشافعية

بتكرارالأئمةهؤلاءعنديتكررالقطعولأن،السرقةتكررتلو

تقطعلا،الحنابلةعندالثانيةوالرواية،الحنفيةوعند،الجريمة

إنماوالحد،كليةالمنفعةجنستفويتإلىيؤديقطعهالأن،اليمنى

2(.مهلكالازاجرآشرع

السرقةقبلقطعتكانتف!ن،مقطوعةاليمنىوكانتسرقولو

قطعتكانتوإن.باتفاقوهذا،اليسرىالرجلإلىينتقلالقطعف!ن

بعدها،أوالخصومةقبلذهابهاكانسواءالحد،سقطالسرقةبعد

السرقةبمجردلأنه،قصاصأوجنايةأوبآفةبعدهأوالقضاءوقبل

بعدها.وما327::الرايةونصب71،:4:التلخيص:وانظر-

493.-5393:القدير:فتحوانظر:8،26::المغني)1(

:4:المحتاجومغني،153-4:152:المطالبواسنى87،:7:البدائع)2(

:8:والمغني،2:928:الإكليل"ؤجواهر،39-8:29:والزرقاني،917

3.374::الإراداتمنتهى266،7*وشرح
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فسقط،القطعبهتعلقمازالذهبتف!ذا،اليمنىباليدالقطعتعلق

قطعتإن:الحنفيةوقال،والحنابلة،والشافعية،المالكيةعندوهذا

أما،اليسرىالرجلإلىالقطعاتتقلالمخاضمةوقبلالسرقةبعديده

إلىتؤديالمخاصمةلأن،القطعسقطالمخاصمةبعدقطعتإن

)1(.ذهبتوقد،اليمنىباليدالقطعتعلق

ترجيح:

كانتولو،اليمنىاليدقطعفيالجمهورإليهذهبماوأرجح

قطعتولواليسرىالرجلقطعإلىالانتقالوكذلك،مقطوعةاليسرى

يديهواحدىالسرقةعلىالسارقإقداملأن،السرقةقبليمناه

استهتارهعلىدليل،القطعهيالسارقعقوبةأنيعلموهو،مقطوعة

والعدوانالناسترويعمنجريمتهفيمامع،الشرعيةبالحدود

عليهم.

السرقة:تكرار

لتداخلواحد،حدأقيمالحدإقامةقبلالسرقةتكررتإذا

حدبإقامةيحصلوذلكوالزجر،الرحهوالمقصودولأنالحدود،

فقد،السرقةفياليمنىاليدقطعبعدالسرقةتكررتإذاأماواحد،

يأتي:ماذلكوخلاصة،السارقمنذلكبعديقطعفيمااختلفوا

الأولىالسرقةفياليمنىيدهقطعتأنبعدسرقمنأولآ:

فإن،اليسرىيدهقطعتالثالثةللمرةعادف!ن.اليسرىرجلهتقطع

حتىحبسذلكبعدعادفإن،اليمنىرجلهقطعترابعةمرةسرق

مغنيو،8:8:نيلزرقاوا،4:437:سوقيلدوا،7:88:ئعالبدا(1)

،4:148:القناعوكثاف،4:153:المطالبواسنى،4:917:المحتاج

.263-8:262ةوالمغني
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والحنابلة،والشافعية،المالكيةهذا:إلىذهب،يموتأوتوبتهتظهر

نإ:وقالوا)1(هريرةوأبي،قتادةوأبي،إسحاققولوهو،روايةفي

البطشعلىالسرقةفيالسارقاعتادإنوالرجلاليدقطعمنالحكمة

قطعد!انمابهما،القطعفتعلقبرجلهوينتقل،بيدهيأخذفإنه،والمشي

فيكما،حركتهفتضعف،عليهالمنفعةجنسيفوتلئلا،خلافمن

تقطعوالمحاربشرعأ،الحرابةتعدلمرتينالسرقةلأن،الطريققطع

ورجلهاليسرىيدهالثانيةوفي،اليسرىورجلهاليمنىيدهأولا

ولم،والسنةبالكتابثبتالقطعلأن،ذلكبعدالتعزيروجاء،اليمنى

التعزيز.فتبين،معصيةوالسرقةآخر،شيءذلكبعديثبت

بنسعيدطريقمنحسنبسندالبيهقيرواهبماواحتجوا

عن،عقبةبنموسىعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدثنامنصور،

بكرأبيعهدعلىسرقرجلأأنعبيد:أبيبنتصفيةعن،نافع

نأعنهاللهرضيبكرأبوفأراد،ورجلهيدهمقطوعة،عنهاللهرضي

فقالبها،وينتفعبها،ويتطهربها،يستطيبيدهويدع،رجلهيقطع

بكر،أبوبهفأمر،الأخرىيدهلتقطعن!بيدهنفسيوالذيلا،عمر:

يده)2(.فقطعت

حتىاليسرىالرجلهواليمنىقطعبعدالقطعمحلثانيأ:

عندروايةوهو،الحنفيةهذاإلىذهب،يموتأوتوبتهتظهر

الشعبي،وعنعنهما،اللهرضيوعليعمرعنومروي،الحنابلة

نإ:وقالواوحماد)3(.،والزهريوالأوزاعي،والنخعي،والثوري

8،264::والمغني،4:178:المحتاجومغني2،928::الإكليلجواهر)1(

الموطأ:علىوالزرقاني99،:12:الباريوفتح352،:الفقهيةوالقوانين

891.:4:وعميرةوالقليوبي356،:11:والمحلى8،29:

-؟8.274::البيهقي)2(

693،-:5:القديروفتح3،285:؟.!عابدينوابن7،86::البداثع)3(
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فامتنع،الهلاكيحصلورابعةثالثةوبالقطع،للإهلاكلاللزجرالحد

بعد!سرقأنيمكنهورجلهيدهقطعتمنأنالنادرمنإنثم،ذلك

واستدلوا.لهحكمفلاالنادرأما؟للغالبشرعتإنماوالحدود،ذلك

أتى:قالعائذبنالرحمنعبدعنحسنبسندالبيهقيرواهبما

،سرققدوالرجلاليدأقطعبرجلعنهاللهرضيالخطاببنعمر

عنه:اللهرضيعليفقال،رجلهيقطعأنعنهاللهرضيعمربهفأمر

قطعتفقد.الآيةآخر!)1(إلىورسولهاللهيحاربونالذينجزاء)إنما

يمشيقائمةلهليسفتدعه،رجلهتقطعأنينبغيفلا،ورجلههذايد

فاستودعقال،السجنتستودعهأنوإماتعزرهأنإماعليها،

)2(.السجن

قطعتأولأسرقمنأنأيوحدهما،اليدانالقطعمحلثالثأ:

ذلك،بعدقطعلاثماليسرىقطعتثانيأسرقف!ن،اليمنىيده

وعطاء.وربيعة،حزمابنإليهذهبماوهذايعزر،وانما

أيديهما!فاقطعواوالسارقة)والسارق:تعالىبقولهواستدلوا

الرجلين،قطععلىينصولم،اليدينقطععلىتعالىاللهنصفقد

،واحدةسرقةفيمعأأيديهماتقطعلاأنهعلىمنعقدالإجماعأنكما

محلاليسرىفكانت،باليمنىالابتداءعلىكذلكمنعقدوالإجماع

)3(.الكريمةالآيةبنصالثانيةالسرقةفيالقطع

الرجلثم،الأولىالسرقةفياليمنىاليدالقطعمحلرابعآ:

354،:11:والمحلى،9:116:القناعوكشاف8،264::والمغني-

.12:001:الباريوفتح

33.:الآية:المائدةسورة)1(

.12:001:الباريفتح:وانظر8،274::البيهقي)2(

،6:172:والقرطبي،12:001:الباريوفتح354،:11:المحلى)3(

2.613::العربيلابنالقرآنوأحكام
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فياليمنىالرجلثم،الثالثةفياليسرىاليدثم،الثانيةفياليسرى

ذلك.بعدسرقلويقثلثم،الرابعة

مالك.الإمامصاحب،المدنيالزهريمصعبأبيقولوهذا

،العاصبنوعمرو،عثمانعنذلكوروي:قدامةابنقال

)1(.القديمفيوالشافعيالعزيز،عبدبنوعمر

بنمحمدعن،ثابتبنمصعبعنالنسائيرواهبماواستدلوا

لمجزاللهرسولإلىبسارقجيء:قالاللهعبدبنجابرعنالمنكدر،

"اقطعوه":قال!.سرقإنما!اللهرسوليافقالوا:"اقتلوه":فقال

إنما!اللهرسوليافقالوا:"اقتلوه":فقالالثانيةبهجيءثم،فقطع

ياقالوا:"اقتلوه":فقال.الثالثةبهفأتي،فقطع"اقطعوه"قال.سرق

:فقالالرابعةبهأتيثم"اقطعوه":قال.سرقإنما!اللهرسول

بهفأتي"اقطعوه":قال.سرقإنما!اللهرسولياقالوا:"اقتلوه"

وحملناهالغنممربدإلىبهفانطلقناجابر:قال"اقتلوه":فقالالخامسة

حملواثمالإبلفانصدعتورجليهبيديهكشرثم،ظهرهعلىفاستلقى

بالحجارةفرميناه،الثالثةعليهحملواثم،ذلكمثلففعل،الثانيةعليه

أبوقال،الحجارةعليهرميناثمبئر،فيألقيناهثم،فقتلناه

فيبالقويليسثابتبنومصعبمنكر،حديثوهذا:الرحمنعبد

الحديث.

)1(

)2(

)2(.والبيهقيداود،أبوورواه

593،:5القدير:وفتح8،264::والمغني951،:4:الجليلمنح

-12:99:الباريوفتح،4:178:المحتاجومغني333،:4:والدسوقي

:4:والحاكم،(0144)داودوابو،19-8:59:النسائي:وانظر،001

.4:68:والتلكليض،8:272:والبيهقي،382

.8:272:والبيهفي(0144)ودداوأبو،19-8:59:النسائئي
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حديثأفيهأعلمولا:النسائيقولذكرأنبعدحجرابنقال

نأالنسائيعندالجمحيحاطببنالحارثعنالبابوفيصحيحآ،

إنما!اللهرسوليافقالوا:"اقتلوه":فقالبلصأتيجمي!اللهرسول

"اقطعوا:قال.سرقإنما!اللهرسولياقالوا:"اقتلوه":فقال.سرق

بكرأبيعهدعلىسرفثم،رجلهفقطعتسرقثم:قاليده"

فقالالخامسةأيضأسرقثمكلها،قوائمهقطعتحتى،عنهاللهرضي

:قالحينبهذاأعلمءيخيماللهرسولكان:عنهاللهرضيبكرأبو

الزبير،بناللهعبدمنهم،ليقتلوهقريشمنفتيةإلىدفعهثم"اقتلوه"

إذافكان،عليهمفأمروه،عليكمأمروني:فقال،الإمارةيحبوكان

.قتلوهحتىضربوهضرب

وقال،يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقالالحاكمورواه

القتلحديث:البرعبدابنوقال،البيهقيورواهمنكر،بل:الذهبي

فيهخلافلامنسوخالحديثهذا:الشافعيوقال،لهأصللامنكر

أبوحكاهماأنعلىيدلوهذاالبر:عبدابنقال.العلمأهلعند

له)1(.أصللايقتلأنهالعزيز،عبدبنوعمر،عثمانعن،مصعب

يعزرثانيأسرقفإن،فقطاليمنىاليدهويقطعالذيخامسآ:

عطاء.إليهذهبماوهذا،يتوبحتىويحبس

كماأيديهما!،فاقطعواوالسارقة)والسارق:تعالىقولهوحجته

غيرها،فيقطعفلا-سبقكما-اليمنىأنهامسعودابنبقراءةاستدل

نسئا)2(.تعالىاللهيكنولم،الرجلبقطعلأمرسبحانهاللهشاءولو

والبيهقي:372،:4:والحاكم8،09::والنسائي96،:4الحبير:تلخيص)1(

:8272-.273

:6:والقرطبي2،613::العربيلابنالقرآنوأحكام354،:11:المحلى)2(

.172
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ترجيح:

وأرجح،السرقةتكررتإذاالقطعفيالاتجاهاتهيتلك

لقوة،اليسرىالرجلثم،اليمنىاليدفيالقطعبأنالقول

حكمةولأن،عليهماللهرضوانالصحابةبفعلولثبوته،استدلالهم

إليهذهبماثم،المنفعةحبسعليهيفوتألاخلافمنالقطع

ذلكبعدالواجبأنومن،الحنابلةعندالأخرىالروايةوهوالحنفية

والشافعية،،المالكيةإليهذهبممابالقبولأولىوهذاالتعزير،هو

،الهلاكمننوعوهذا،اليمنىالرجلثم،اليسرىاليد،قطعمن

بعدالتعزيرأنعلى،مهلكةلازاجرةالحنفيةيقولكماوالحدود

عليئكان:قالالشعبيعنالرزاقعبدروىوقد..الكفايةقيهذلك

وكان،ونكلسجنذلكبعدسرقدهان،والرجلاليدإلايقطعلا

روايةوفي،وشمتنجيبهاياكليدألهأحألااللهلأستحيإني:يقول

يأكليدلهليس،البهيمةمثلآدمابنيتركلا:يقولونكانوا:أخرى

بها)1(.وششنجيبها،

اليد:منالقطعموضع

وهو،الكوعمنتقطعاليدأنعلىالأربعةالمذاهبفقهاءاتفق

2(.أيضالمالظاهريةذهبهذالهالى،الكفمفصل

وكيعحدثناجيد:مرسلبسندشيبةأبيابنرواهبماواستدلوا

عنيحدثعديبنعديسمعت:قالاللخميمعبدبنميسرةعن

البيهقيوأخرجه،المفصلمنرجلأقطع!ك!النبيأنحيوةبنرجاء

.8:572:لبيهقيا:نظروا(46871،56871):لمصنفا(1)

7،88::والبدائع493،-5:393:القديروفتح8،925::المغني)2(

:4:والدسوقي،7:467:المحتاجونفايةلأ-،4:178:المحتاجومغنم

432.:11:والمحلى89،؟12:الباري*وفتح938،
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بنميسرةثنا،وكيعثنارجاء،أبيبنمحمدبنأحمدطريقمن

عنيحدثالمهاجرأبيبناللهعبيدبنإسماعيلسمعت:قالمعبد

المفصل،منسارقيدقطعجميررالنبيأنعديعنحيوةبنرجاء

جابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنسفيانثناوكيعوحدثنا:قال

)1(.مثله

بنعمروعنزيدبنحمادعنمنصوربنسعيدأخرجهوبما

)2(.المفصلمنيقطععنهتعالىاللهرضيعمركان:قالدينار

منالأمةعملعليهماهوالمفصلمنوالقطع:الكاسانيقال

حجر-ابنقالكما-كذلكالجمهورواحتججم!رو،اللهرسوللدن

قبلاليدلأن،الاسمعلىينطبقماأقلهوالكوعمناليدقطعبأن

علىتطلقوكانتاليد،بقطعالنصجاءفلما،محترمةكانتالسرقة

ومنها،المرفقمنأنهاومنها،المنكبمنأنهامنها:مشتركةمعان

بمتيقن،إلاتحريمهاوهو،المتيقنيتركلاأنوجب،الكوعفنأنها

عليه.يدلالصحابةوعملكلهاالآثارلأن،الكفمنالقطعوهو

الكريمة:بالآيةواستدل!وا،المنكبمناليدتقطع:الخوارجوقال

الأيديتطلقوال!عرب:قالواأيديهما!فاقطعواوالسارقةأوالسارق

منتقطع:وقيل)3(.السلفب!جماععليهمردودوهذا،ذلكعلى

أبوواستحسنه،عنهاللهرضيعليعنمنقولوهو،الأصابعأصول

مقطوعيسمىلابأنهحجرابنقالكمامردودأيضأوهذاثور)4(،

الأصابع.مقطوعبلعرفأ،ولالغةاليد

والآثار:السننمعرفة:وانظر8،027::والبيهقي6،528::المصنف)1(

185.:01:الرزاقعبدومصنف،،12:415

99.:12:الباريفتح)2(

7.88::والبدائع89،:12:الباريوفتح493،:5:القديرفتح)3(

89.:12:الباريفتح)4(
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ترجيح:

استدلوامالقوة،بالقبولأولىالفقهاءجمهورإليهذهبوما

إليه.

الرجل:منالقطعموضع

وهو،والشافعية،والمالكية،الحنفيةالفقهاء:جمهورذهب

قال،الكعبمفصلمنيكونالرجلقطعأنإلىأحمد،عنرواية

اللهرضيعمرذلكوفعل،العلمأهلأكثرقولوهذا،قدامةابن

منفيقطع،السرقةفيالمقطوعينالعضوينأحدولأنه،عنهتعالى

أصابعأصولهوالرجلمنالقطعموضعإن:وقيلكاليد،المفصل

منيقطععنهتعالىاللهرضيعليكان:قدامةابنقال،الرجل

روايةوهوعليها،يمشيعقبألهويدع،الشركمعقدمنالقدمنصف

ثور)1(.أبيقولوهو،الحنابلةعند

العقوبة:تنفيذفيالإحسانمراعاة

ذكلومن،الشريعةفيمقررأمرعملكلفيالإحسانومراعاة

حدإقامةفيالفقهاءيقولولذلكالحدود،إقامةفيالإحسان

فيجني،يتحركلئلا،ويضبطفيجلس،يمكنمابأسهليقطع:السرقة

فييقطعولا،واحدةدفعةماضيةبحديدةيدهوتقطع،نفسهعلى

منوالغرض،قتلهعلىأعانربماالزمانلأنبرد،شدةأوحرشدة

حملها،حالحاملتقطعلاكما،القتلدونالزجرهوالحدإقامة

:5:القديروفتح3،373::الإراداتمنتهىوشرح8،026::المغني)1(

وانظر:2،928::الإكليلوجواهر،4:178:المحتاجومغني593،

السننومعرفة8،271::والبيهقي52،لأ:01:شيبةأبيلابنالمصنف

185.:51:الرزاقعبدومصنف،12:415:والآثار
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تلفأوتليفهاإلىيفضيلئلانفاسها،ينقضيحتىوضعها،بعدولا

وهكذانفس!،علىيأتيلئلا،مرضهفيمريضيقطعولاولدها،

فيالإحسانمنأنهكماالحد."لإقامةالملائمالوقتالإماميراعي

ويوقف،العروقيسدماباستعمال،القطعموضعحسمالحدإقامة

ذلك)1(.فينافععلاجأيباستعمالوذلك،الدمنزيف

السرقة:حدمسقطات

الحدبإقامةالحكمذلكعلىوترتب،السرقةجريمةثبتتوإذا

قدأمورفييختلفونالفقهاءلكنالفقهاء،باتفاقوهذا،إقامتهوجب

للحد،مسقطةالفقهاءبعضيعتبرها،بعدهأوبالقطعالحكمقبلتطرأ

فيماأدلتهفريقولكل،القطعوأوجببهايأخذلمالآخروالبعض

يلي:فيماذلكوبيان،إليهذهب

الإقرار:فيالرجوع

والشافعية،،والمالكية،الحنفيةمنالفقهاء،جمهورذهب

القطع،قبلإقرارهعنرجعثم،بالسرقةأقرمنأنإلى،والحنابلة

لأن،المسروقالمالضماندون،للقطعبالنسبةرجوعهيقبلف!نه

كذبه،واحتمالصدقهلاحتمالللحد،دارئةشبهةيعتبررجوعه

أما،الشبهاتمعتستوفىلاوالحدودالحد،ظهورفيشبهةفيورث

الشحعلىمبنيوهو،آدميحقالمسروقف!نللضمانبالنسبة

والضيق.

2،928؟:الإكليلوجواهر3،285::عابدينوابن493،:5:القديرفتح)1(

:4:وعميرةوالقليبوبي،4:178:المحتاجومغني،829::والخرشي

وانظر.،6:911:القناعوكشاف261،-8026::والمغني،891

:6:شيبةأبيابنومصنف3،371::الرايةونصب381،:4:الحاكم

271.:8:والبيهقي،952
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ثور،وأبو،ليلىأبيوابنجبير،بنوسعيد،الحسنوذهب

لآدميأقرلولأنهالحد،عليهويقام،رجوعهيقبللاأنهإلىوداود

ولم،فقتلوههربماعزأولأن،عنهرجوعهيقبللمحقأربقصاص

نإأنهالأوزاعيعنوحكي،الديةللزمتهمرجوعهقبلولو،يتركوه

نإأنهلمالكقولوفيالحد،دونضرببالسرقةالإقرارعنرجع

للحسنوفاقآ،رجوعهيقبلولايحد،فإنهشبهةغيرإلىرجع

)1(.البصري

ترجيح:

عنالرجوعقبولمنالفقهاءجمهورإليهذهبماوأرجح

اللهحقلأن،الآدميلحقخلافأ،تعالىاللهلحقبالنسبةالإقرار

.عبادهعنغنيوالله،المسامحةعلىمبنيتعالى

والعفو:الشفاعة

يضروإفشاءهجرمهإظهارلأنشرعأ،مطلوبالمسلمعلىالستر

الجريمةمرتكبنفسفيوالضغينةالحقدويغرس،ناحيةمنبالمجتمع

،رشدهإلىيثوبويجعله،ضميرهيوقظقدوالستر،أخرىناحيةمن

منبحدمتعلقةكانتإذابالشهادةالإدلاءعدمالفقهاءاستحبولذلك

إليه.مندوبأمرالسترلأن،والسرقة،كالزنى،تعالىالثهحدود

عابدين:وابن223،-5:222:القديروفتح7،61،232،233::البدائع)1(

والفروق313،:الفقهيةوالقوانين318،931،:4:والدسوقي3،092:

:2:والمهذب،28401:البر:عبدلابنوالكافي38،:4:للقرافي

وانظر:،8791:،5:164:والمغني،4:175:المحتاجومغني346،

ماجهوابن)0438(،داودوأبو68،-867::والنسائي381،:4:الحاكم

،8:276:والبيهقي،2:173:واكدارمي،5:392:وأحمد،2()795

6.525::شيبةأبيابنومصنف042،-12:418والآثار:السننومعرفة
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إلىالأمريصلأنقبلالسرقةحدفيفالشفاعةذلكوعلى

الحديثفيع!م!رالنبيلقول،إليهمندوببلجائز،أمرالإمام

إلاوجب"فقدحدمنبلغنيفما!1بينكمفيماالحدود"تعافوا:السابق

كذلككانفإن،للمسلمينوأذىشرصاحبفيهالمشفوعيكونأن

إذاإلا،الجانيعلىالسترالأولىبأنالحنفيةوصزحفيها،يشفعلم

متهتكأ.كان

فيهالشفاعةتجوزفلاالإمامإلىالسارقأمررفعإذاأما

وقد،تعالىدئهحقفيهاالحدلأن،حرامفيهالشفاعةإذ،باتفاق

سرقت،التيالمخزوميةفيزيدبنأسامةشفعحين!يرالنبيغضب

؟".اللهحدودمنحدفي"أتشفع:السابقالحديثفيلهوقال

بعدالحدفيالشفاعةتحريمعلىالعلماءأجمع:النوويقال

إلىبلوغهقبلفأما،فيهالتشفيعيحرمأنهوعلى،الإمامإلىبلوغه

فيهالمشفوعيكنلمإذاالعلماء،أكثرفيهالشفاعةأجازفقدالإمام

فيه.يشفعلمكانفإن،للناسوأذىشرصاحب

الأمربلوغبعدالسارقعنالعفومنهللمسروقيجوزلاوكذلك

الحديثفي-لمجيرالنبيقالولذلكفيجوز،قبلهأما)1(،للإمام

به".تأتينيأنقبلكان"فهلا:أميةبنلصفوان-السابق

الحد:عليهيقاملامنمعالاشتراك

حدعليهيقاملاوالمجنونكالصبيالمكلفغيرأنالمقررمن

7،163:الموطأ:شرحالمتنقئ:وانظر،11:186:النوويبشرحمسلم)1(

،314::عابدينابنوحاشية،7111::والمبسوط592،:5:والقرطبي

،المعارفدار.ط4:938:الصغيروالشرح388،:2:والطحطاوي

الجليل:ومنح6،325::الجليلومواهب934،354،:الفقهيةوالقوانين

284،-2:283:والمهذب،01:59:الطالبينوروضة،4:515

282.-8:281:والمغني
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مكلفمعهأشركهلوفيمايختلفالحكملكن،تكليفهلعدم،السرقة

السرقة.في

وأبو،والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:جمهورذهبفقد

بلغإذاالمكلفعلىالحدإقامةيجبأنهإلى:الحنفيةمنيوسف

فلا،بهخاصالمكلفغيرقطعامتناعسببلأننصابآ،المسروق

غير،المكلفيدفيكالآلةوالمجنونالصبيولأن،غيرهإلىيتعداه

إخراجتولىالذيهوالمجنونأوالصبيكانإن:قاليوسفأباأن

هوالحرزمنالإخراجلأن،المكلفوعنعنهالحددرىءالمتاع

بالأصل،أتىفقدالمجنونأوالصبيوليهف!ذا،السرقةفيالأصل

بالتابع.يجبفلابالأصلالقطعيجبلمفإذا

فإذا،منهالأصلحصلفقد،العاقلالبالغالإخراجوليإذاأما

الأصل.عنيسقطفلاالتبععنالحدأسقط

السرقةلأن،الجميععنالحديدرأ:وزفرحنيفةأبووقال

عليهيجبلاوممن،القطععليهيجبممنحصلتوقد،واحدة

أحد.علىالقطعيجبفلا،القطع

قطعلاممنأحدهماوكان،السرقةفياثناناشتركإذاأما

منوزفر،حنيفةوأبي،المالكيةفعند،منهالمسروقكأبي،عليه

منهما،واحدعلىقطعلاأنه:الحنابلةعندالأصحوهو،الحنفية

موجبةتصلحلاالأبوسرقةلقطعهما،علةصارتسرقتهالأن

القطعفامتنعالشبهةتمكنتفقد،أخذهلهماأخذلأنه،للقطع

واحدكلأخرجإنقالوا:الحنابلةلكنالخاطىء،معالعامدكاشتراك

يؤجلبماانفردلأنه،الأبشريكعلىالقطعوجبنصابآمنهما

القطع.

يدرأأنه:الحنابلةعندالثانيةالروايةوهو،يوسفأبووقالى
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)1(.الأجنبيويقطع.المحرمالرحمذيعنالحد

ترجيح:!."/\

غيرمعالسرقةفيالمكلفلاشتراكبالنسبةأرجحهوالذي

لأن،المكلفعلىالقطعيجبأنهوالمجنونكالصبيالمكلف

الفاعلفهويوجههما،الذيوهو،يدهفيكالآلةوالمجنونالصبي

إلىذريعةذلكيتخذولئلا،شكليأمرواشتراكهما،للسرقةالحقيقي

كالأبشبهةذيمعالأجنبياشتراكأما،الناسأموالعلىالعدوان

لأن،الأبشريكعلىالقطعيجبلاأنهأرجحهفالذي،السرقةفي

احتمالمعللسرقةأداةالأجنبياتخذالذيهوالأبأنالمؤكدمن

لهفيكون،سرقةيعتبرلاوأنه،الأبحقهذاأنيظنالأجنبيأن

فيوهوالأبعنالحددرىءوكما،بالشبهاتتدرأوالحدود،شبهة

علىبمفردهليجرؤكانماالأجنبيلأن،الفعليالسارقالحقيقة

لافإنهالحدعنهأسقطل!انوهذا،لهالأبتحريضلولاالسرقة

التعزير.منيعفيه

الحكم:قبلالملكطروء

المسروقةالعينمنهالمسروقوهببأنالمسروقالسارقتملكإذا

نأبعدذلككانفإن،منهالمسروقمنالسارقاشتراهأو،السارقمن

والشافعية،،المالكيةقالوبهذا،القطعيسقطلمالسلطانإلىالأمررفع

بنصفوانرداءسارقيدبقطعأمر!كتبروالنبيأنرويلما،والحنابلة

ولاالحد،وجوببعدحدثماولأن-الحديثفيسبقكما-أمية

الحد.فييؤثرفلم،الوجوبفيشبهةذلكيعتبر

:2:المالكالعليفتحبهامشالحكاموتبصرة7،67::الصنائعبدائع)1(

منتهىوشرح،4:016:المحتاجومغني2،942::الصغيروالشرح252،

283.:8:والمغني367،:3:الإرادات
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بيعأوبهبةللحاكمالرفعقبلالمسروقالسارقملكإذاأما

تصحلاملكهوبعد،المطالبةشرطهمنلأن،القطعيجبفلامثلآ،

المطالبة.

وقبلالقضاءبعدالمسروقالسارقملكإن:الحنفيةوقال

لأن،يوسفلأبيخلافأومحمد،،حنيفةأبيعندالحدسقطالقطع

منيثبتالهبةفيوالملك،الهبةفيالملكلثبوتشرطالقبض

ملكآالمسروقوكون،الوقتذلكمنلهالملكفيظهر،القبضوقت

قبليقطعلمولهذا،القطعمنيمنعالشبهةأوالحقيقةعلىللسارق

)؟(.بعدهوكذلكالقضاء

ترجيح:.

القضاء،إلىالأمررفعإذاالسارقعلىالقطعوجوبوأرجح

.صفوانحديثبدليل

:الضمان

منإلىقائمأكانإنالمسروقردوجوبعلىالفقهاءاتفق

الحدعليهأقيموسواءمعسرأ،أوموسرآالسارقكانسواء،منهسرق

رواهلماوذلك،غيرهعندأوعندهالمسروقوجدوسواء،يقملمأو

:قالغ!ب!رالنبيعنعنهالثهرضيسمرةعنالحسنعنالحاكم

هو:فقالحديثهنسيالحسنإنثم"تؤديهحتىأخذتمااليد"على

،البخاريشرطعلىالإسنادصحيح:وقال.عليهضمانلا،أمينك

وأحمد،،والبيهقي،ماجهوابنداود،أبوورواه،الذهبيووافقه

أهلبعضذهبوقد،صحيححسنحديثهذا:وقالوالترمذي

،2:832:لمهذبوا،2:534:إلصغيرلشرحوا،98-7:88:ئعالبدا(1)

.8:962:لمغتيوا
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يضمنوقالوا:هذا،إلىوغيرهملمجي!النبيأصحابمنالعلم

العلمأهلبعضوقالوأحمد،الشافعيقولوهو،العاريةصاحب

إلاضمانالعاريةصاحبعلىلايس:وغيرهمءلمجمورالنبيأصحابمن

)1(.إسحاقيقولوبه،الكوفةوأهل،الثوريقولوهو،يخالفأن

)2(.سمرةمنسماعهفيمختلفوالحسن

منلسببالسارقعلىالحديقمولمالمسروقأتلفإذاأما

كانتأو،نصابدونالمسروقكانكأن،القطعتمنعالتيالأسباب

وذلك،السارقعلىالضمانيجبفحينئذللحد،دارئةشبهةهناك

وهذامتقومأ،كانإنقيمتهأومثليأ،كانإنالمسروقمثلبرد

أيضأ.باتفاق

،يدهوقطعتالسارقعلىالحدأقيموقدالمسروقتلفإنأما

وجوبإلى،والحنابلة،الشافعيةفذهب،ذلكفيالفقهاءاختلففقد

المسروقتلفوسواءمعسرأ،أوموسرآالسارقأكانسواء،الضمان

اللهحقالقطعلأن،يجتمعانوالضمانفالقطع،استهلاكأوبهلاك

العبد.حقوالضمان،تعالى

وحماد،،والنخعي،البصريالحسنإليهذهبماأيضأوهذا

واسحاق.،شبرمةوابن،والأوزاعي،والزهري،والليث،والبتي

وقتمنيسارهواستمرموسرأالسارقكانإن:المالكيةوقال

كانإنأما،التالفالمسروقضمانفعليه،القطعوقتإلىالسرقة

وقتمعسرأكانأوبعدها،أعسرثمالسرقةوقتموسرأالسارق

،عقوبتانعليهيجتمعلئلا،عليهضمانفلابعدها،أيسرثم،السرقة

ماجهوابن)3561(،داودوأبو)1266(،والترمذي،2:47:الحاكم)1(

8.276:،59515،،6:09:والبيهقي2(،!ا.)5

3.53:الحبير:تلخيص)2(
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ذمته.وشغل،يدهقطع

عليهأقيمقدمادام،السارقعلىضمانلا:الحنفيةوقال

واستدلوا،واحدةسرقةفييجتمعانلاوالقطعالضمانلأنالحد،

نكالأكسبابماجزاءأيديهمافاقطعواوالسارقة)والسارق:تعالىبقوله

فلما،الكفايةعلىيبنىوالجزاءجزاء،القطعسمىفقد!اللهمن

جعلوقدجزاء،يكنفلمكافيأ،القطعيكنلمالضمانإليهضئم

أوجبنافلو،غيرهيذكرولمذكره-شأنهعز-لأنهالجزاء،كلالقطع

،وضمانحديجتمعلاوقالوا:الجزاء،بعضالقطعلصارالضمان

إلىمستندآ،للسارقمملوكأالمسروقيجعلبالضمانالحكملأن

ملكفيأحديقطعلالأنه،عليهالحدإقامةيجوزفلاالأخذ،وقت

نفسه.

)1(.ومكحول،والشعبي،سيرينوابنعطاء،قالوبهذا

ترجيح:

وجوبمن،وغيرهم،والحنابلة،الشافعيةإليهذهبماوأرجح

العبد،حقوالضمان،تعالىاللهحقالقطعلأن،القطعمعالضمان

لاوحتى،السرقةعلىالإقدامنفسهلهتسوللمنرادعأذلكوليكون

مالآالمسروقيكونوقد،حقوجهبغيرغيرهبمالالاستمتاعلهيترك

لنوهوأسرتهوحياةحياتهقوامبهإذوضيقعسرمالهأوقعطائلأ

دونويذهبمالهعليهيضيعحينشيئآ،السارقيدقطعمنيستفيد

.ضمان

والقوانين545،:4:الجليلومنح86،98،-784::الصنائعبدائع)1(

العليفتحهامشعلىالحكاموتبصرة860\إ،2::والكافي352،:الفقهية

271.-8:275:والمغني،4:177:المحتاجومغني،2:255المالك!لم:ء
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لخصومة:ا

الحدإقامةفييشترطفهل،بالبينةأوبالإقرارالسرقةثبتتوإذا

ذلك،فيالفقهاءاختلف،بابسرقةومطالبته،منهالمسروقحضور

إلىبكر،أبيغير،والحنابلة،الأصحفيوالشافعية،الحنفيةفذهب

لأن،منهالمسروقمطالبةيشترطفإنه،بالبينةالسرقةثبتتإذاأنه

منبدفلامنهالمسروقهووالخصم،السرقةلظهورشرطالخصومة

لمالغائبفلانمنسرقالسارقأنالشهودشهدلوحتى،مطالبته

توجدلمف!ذا،ويخاصممنهالمسروقيحضرلمماشهادتهمتقبل

إخبارهملأن،السارقيحبسولكن،شهادتهمتقبللمالخصومة

مالكهأنفيحتمل،والإباحةبالبذليباحالمالولأن،تهمةأورث

لتزولالمطالبةفاعتبرت،حرزهدخولفيلهأذنأو،إياهأباحه

الشبهة.

فعند،السارقبإقرارالسرقةثبتتإذاأما،للبينةبالسنةهذا

فيتشترطكماأيضآ،الخصومةتشترط،يوسفأبيغير،الحنفية

السارقأقرفلو،والحنابلة،الشافعيةأيضأإليهذهبماوهو،البينة

منهالمسروقيحضرحتىيقطعلمالغائبفلانمالسرقأنه

فيلهإذنهشبهةأوللسارقالمالالمالكإباحةشبهةلأن،ويخاصم

للشبهة.دفعآالمطالبةفاعتبرت،قائمةبينةدخول

ليلى،أبيوابنالمنذر،وابنثور،وأبو،يوسفأبوويرى

للإقرار،بالنسبةمنهالمسروقدعوىعلىالسرقةحدإقامةتوقفعدم

وبناء،العموملهذامخصصأيصلحماوجودوعدم،السرقةآيةلعموم

وأمجهولمننصاببسرقةيقرمنعلىالحديقام:ذلكعلى

نفسه.علىالإقرارفييتهملاالمقرلأن،السرقةثبتتإذاغائب

اشتراطعدمإلى،الحنابلةمنبكرأبوومعهم،المالكيةوذهب

الحديقامبلوالإقرار،البينةمنالحالتينكلتافيمطلقآالخصومة
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منه.المسروقمنوخصومةدعوىإلىحاجةدونالسارقويقطع

لأن،الشافعيةعندالأصحمقابلهوالمالكيةإليهذهبوما

عليهفوجبالجريمةالمتهمارتكبوقد،تعالىاللهبحقمتعلقالحد

عقوبتها)1(.

ترجيح:

الخصومةاشتراطمنالفقهاءجمهورإليهذهبماوأرجح

من،السارقعنالحدتدرأشبهةهناكتكونقدإذ،للبينةبالنسبة

،المسروقالمالفيللمتهمحقظهورأوالحرز،بدخولإذنوجود

الحدودأنوالأصلالشهود،يعلمهالاالتيالشبهاتمنذلكغيرأو

قائم.الشبهةفوجودخصومةهناكتكنلمفما،بالشبهاتتدرأ

من،معهمومنالمالكيةإليهذهبمافأرجحل!قراربالنسبةأما

نفسه،علىالإقرارفيمتهمغيرالإنسانلأن،الخصومةاشتراطعدم

عليه.مستحقفالقطع،ثابتةشبهةيدعولم،بالسرقةأقردامفما

الخصومة:يملكمن

المسروقالمالعلىصحيحةيدلهمنكلأنالحنفيةيرى

نأوإما،ملكيدتكونأنإماالصحيحةواليد،الخصومةحقيملك

دماما،والمبضع،والمضاربوالمستعيرالموحكيد،أمانةيدتكون

الشراء،سومعلىوالقابض،الغاصبكيدضمانيدتكونأن

فيخصومتهموتعتبر،المخاصمةحقلهمجميعآفهؤلاء،والمرتهن

تعتبروكذلك،أيديهمإلىوالإعادةالاستردادولايةثبوتحق

،601-879::والزرقاني،5:451:القديروفتح82،-781::البدائع)1(

منتهىوشرح285،-8284::والمغنيائم4،17677::المحتاجومغني

373.-3:372:أتالاراد1
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رمحمد.،يوسفوأبي،حنيفةأبيعندالقطعحقفيخصومتهم

للسرقة،مظهرةحجةالبينةصيرورةشرطالخصومةلأنوذلك

غيرملكالمسروقأنيعلملئمماسرقةيتحققلاالفعللأن

كونشرطالخصومةفكانت،بالخصومةذلكيعلمدانما،السارق

ف!ذاهؤلاء،بخصومةثبتللسرقةمظهرةوكونها،للسرقةمظهرةالبينة

فاقطعواوالسارقة)والسارق:تعالىلقوله،يقطعالسرقةظهرت

فلا،القطعحقفيالمالكغيرخصومةتعتبرلازفروعندأيديهما،.

فيصحيحةبيدليستهؤلاءيدلأنبخصومتهم،السارقيقطع

الأصل.

منه،سرقمنيقطعفلا،كالسارقضمانيديدهليستمنأما

الحنفيةالحنابلةووافق،المسروقالشيءعلىصحيحةليستيدهلأن

صحيحة،يدأوالوكيلوالمضاربوالمستعيرالموحاعتبارفي

فيالمالكمنابينوبونلأنهم،القطعحقفيالمخاصمةفيملكون

.كيدهويدهمدماحرازهالمالحفظ

المالعلىصحيحةيدلهمافليستوالسارقالغاصبأما

وهو،الحنابلةعندوهذامنهما،سرقمنيقطعلاولذلك،المسروق

الشافعية.عندالأصح

وهو،الغاصبأوالسارقمنسرقمنيقطعالمالكيةوعند

منوأخرجنصابأ،بلغقدالمسروقمادام،الشافعيةعندالأصحمقابل

.()1حرزه

لتوبة:ا

عنالآخرةعذابتسقطالنصوحالتوبةأنعلىالفقهاءاتفق

171،:4:المحتاجومغني5،104::القديروفتح7،83::البداثع)1(

8.254::والمغني،242::الصغيروالثرح،175
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وردالسارقتابإذافإنهالسرقةحدإقامةعلىالتوبةأثرأما،السارق

فإنه،الحاكمإلىالأمررفعوقبل،بهيظفرأنقبلصاحبهإلىالمال

والخصومةالعباد،حقخالصالجنايةمحللأن،القطععنهيسقط

المالوصلفإذا،صاحبهإلىالمالبردالتوبةوتمام،بالتوبةتنتهي

.السارقمعالخصومةحقلهيبقلمصاحبهإلى

فذهب،الحاكمإلىالأمرورفع،بهالظفربعدتابإذاأما

إلىللحنابلةروايةوفي،الشافعيةعندقولوفي،والمالكية،الحنفية

)والسارق:تعالىقولهلعموم،السرقةحدتسقطلاالتوبةأن

!.اللهمننكالأكسبابماجزاءأيديهمافاقطعواوالسارقة

الروايةفيوالحنابلة،القولينأصلفيالشافعيةوذهب

بينأنبعدتعالى،لقولهالسرقةحدتسقطالتوبةأنإلى،الأخرى

والسارقة:السارقجزاء

!)1(.عليهيتوباللهفإنوأصلحظلمهبعدمنتاب)فمن

)2(.المحاربكحدبالتوبةفيسقط،تعالىاللهحقخالصولأنه

ترجيح:

السارقعنالحدسقوطلعدمبالنسبةالفقهاءجمهورقالهوالذي

فيمابالقبولأولىهوالحاكمإلىأمرهورفعبهالظفربعدتابإذا

التوبةينويكانولوفيها،مشكوكالحالةهذهفيتوبتهلأن،أرى

سارقكلإنإذ،الحاكمإلىأمرهيرفعأنقبلذلكمنهلظهرحقآ

،تابأنهيعلنأنيستطيعالعقابطائلةتحتدفعوقدنفسهيرى

93.:الآية:المائدةسورة)1(

ومغني054،:4:الجليلومنح،5428في::القديروفتح7،69::البداثج)2(

.8:692:والمغني،2:286:والمهذب،4:184:المحتاج
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الظفرقبلالمسروقللمالوردهتوبتهأما،العقابمنبذلكليفلت

توبته.وصدقندمهعلىدليلفهي،به

:التقادم

:أمرانهنابالتقادمو-لراد

السارقيرونقدالشهودأنبمعنى،الإثباتتقادم:الأولالأمر

بعدإلاالشهادةلأداءالقاضيإلىيتقدمونلالكنهم،يسرقحين

للقاضييتقدمفترةوبعدأحد،يراهولاالسارقيسرقأنأو،فترة

بالسرقة.نفسهعلىويقر

ويقامإقرارهيقبلفإنه،نفسهعلىيقرالذيللسارقبالنسبةأما

،قصرتأود!اقرارهالسرقةبينماالمدةطالتسواءالحد،عليه

وما،نفسهعلىالإقرارفييتهملاالإنسانلأنالفقهاء،باتفاقوهذا

فيالصادقةورغبتهضميرهويقظةلندمهإلاالسرقةارتكابهبعدتقدمه

نفسه.تطهير

ولم،يسرقحينرأوهإذافإنهمالسارقعلىللشهودبالنسبةأما

المالكية،:الفقهاءجمهورفعند،فترةبعدإلاالشهادةلأداءيتقدموا

علىالحدويقام،شهادتهمتقبل:الحنابلةعندروايةوفي،والشافعية

تعالى:تولهلعمومالسارق

أيديهما!.فاقطعواوالسارقة)والسارق

،الزمانتطاولبعدبالبينةفيثبتالفور،علىيثبتحقولأنه

بمطلقيسقطلاوالحد،كيبةأولعذريكونأنيجوزوالتأخير

حديجبلماحتمالبكلسقطلوفإنهضغن،كوجودالاحتمال

أصلآ.

حامد،أبيابنذكرها،الحنابلةعندروايةوهو،الحنفيةوذهب
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لأن،الشهادةأداءفيلتراخيهمالحد،وسقوطشهادتهمقبولعدمإلى

تعالى،دئهحسبةالشهادةأداءبينمخيرفهوالجريمةىينإذاالشاهد

حتىالمعاينةفورعلىيشهدلمفلما،المسلمأخيهعلىالتستروبين

نأعلىدلذلكبعدشهدفإذاالستر،جهةاختيارعلىدلالعهدتقادم

هذهوالحالةالتاخيرولأن،شهادتهتقبلفلا،ذلكعلىحملتهالضغينة

الشهادةأداءفيالتأخيركانإذاهذا،لمتهمشهادةولا،تهمةيورث

فيعليهالمشهودكانبأنظاهرلعذركانإذافأماظاهر،عذربغير

لأن،تأخرتوإنشهادتهمجازتعليهفشهدوا،حاكمفيهليسموضع

مانعأ.فيهالتقادميكونفلاالعذر،موضعهذا

تحدثثم،السارقبقطعبالحكمالقضاءيتمأن:الثانيالأمر

بعدالسارقكهروب،الزمنمنفترةالحدتنفيذدونتحولظروف

عليهينفذفهلذلك،بعدعليهيقبضثمالتنفيذ،وقبلعليهالحكم

لا؟أمالحكم

منوزفر،والحنابلة،والشافعية،المالكيةالفقهاء:جمهورذهب

وقدلعذر،كانالتأخيرلأن،عليهالحدإقامةيجبأنهإلى:الحنفية

العذر.زال

تقادملأنالحد،عليهينفذلاأنهإلىزفر،غير،الحنفيةوذهب

..إمضاؤهالحدودبابفيالقضاءلأن،القطعيسقطالقضاءبعدالتنفيذ

حكمف!ذا،بالبينةالإثباتفيكالتقادمالتنفيذفيالتقادمولأن

يقطع،لمزمانبعدفأخذانفلتثمالسرقةفيبشهودبالقطععليه

فيوالعارضالعهد،تقادمبعدالبينةبحجةيقاملاالسرقةحدلأن

القضاء)1(.قبلكالعارضالاستيفاءقبلالقضاءبعدالحدود

:4:الجليلومنح5،281::.القديروف!ح98،،746،47::البدائع)1(

.8:702:والمغني،4:151:المحتاجومغني،541
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هوإنما،بذلكيقولمنعندالقطعبعدمالقولمنسبقوما

السارقعلىبل،يسقطفلاالعبدلحقبالنسبةأما،اللهلحقبالنسبة

لأ".المسروقالمالضمان

ترجيح:

ماهوالشهادةأداءفيالشهودلتراخيبالنسبةأرجحهوالذي

ذلك،منويتأكدسارقأ،يرىحينالإنسانلأن،الحنفيةإليهذهب

فيرفع،مدةبعديأتيثمالقضاء،إلىأمرهيرفعولا،عليهيسترثم

مدخولة،الشهادةهذهأنشكفلا،عليهويشهدالقضاءإلىأمره

،وعداوةضغننتيجةغالبأهيبل،تعالىاللهلوجهخالصةوليست

كانإذاهذا،بالشبهاتتدرأوالحدود،شبهةالشهادةهذهفأورثت

ثمسارقأ،رأىكمنثابتلعذركانإذافأماعذر،لغيرالتراخي

شديدآمرضآمرضأوبعيدمكانإلىالسفرإلىالظروفاضطرته

يؤخذفهنا،للشهادةتقدمعذرهزالفإن،الشهادةأداءوبينبينهحال

.السارقعلىالحدويقام"الشهادةبهذه

،السارقهروببسببالقضاءبعدالحدإقامةلتعذربالنسبةوأما

ذلكأنفأرى،العدالةقبضةفيذلكبعدوقوعهثم،الزمنمنمدة

فوجب،بالقطعوحكم،السرقةثبتتحيثالحد،إقامةمنيمنعلا

ذلككاندمالاالحد،إقامةمنفترةالتنفيذتأخيريمنعولاالتنفيذ،

.غيرهأوهرببسببالحدتنفيذلتأخيرالاحتياليستطيعلمنذريعة

للسرقة:الاضطرار

إلىيدعووالإسلام،متعاونمتكافلمجتمعالإسلاميالمجتمع

المفروضةبالصدقةيكونوذلك،إليهموالإحسانالمحتاجينمعاونة

نأويرفض،لأبنائهالكفايةحديضمنفالإسلام،التطوعوبصدقة

ودفع،خلتهمسديستطيعمنوجودمعمحتاجأومعوزبينهميكون

113

http://kotob.has.it



فيتعالىاللهقال!،الغنيمالفيحقأللفقيرأنوذلك،حاجتهم

المؤمنين:صفات

!)1(.والمحرومللسائل.معلومحقأموالهمفي)والذين

ماتناولإذاالمضطرعنالمؤاخذةوتعالىسبحانهاللهرفعوقد

تعالى:فقال،والدمالميتةمناللهحرمه

بهأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةعليكمحرم)إنما

!)2(.عليهإثمفلاعادولاباغغيراضطرفمناللهلغير

عامفيبالسرقةقطعلاأنهعلىالفقهاء)3(يتفقولهذا

وأ،نفسهبهيحييمافسرقالطعامإلىمضطرآكانفمن،المجاعة

قطعفلا،يأكلهمايسرقلمإذابينوضيقشديدحرجفييقعكان

وقدللحد،دارئةشبهةيكوناضطرارهأوالشديدةحاجتهلأن،عليه

عنالحدتدرأقويةشبهةالمجاعةعامال!سقةإن:القيمابنقال

منكثيريذكرهاالتيالشبهمنكثيرمنأقوىوهي،المحتاج

ماأخذعلىالمالصاحبمغالبةفيلهمأذونوهولاسيماالفقهاء،

ولا،والمضطرونالمحاويجفيهيكثرالمجاعةوعام،رمقهبهيسد

يجبمنفاشتبه،غيرهمنحاجةلغيروالسارقمنهمالمستغنييتميز

الحالةهذهفيالحددرءلكنفدرىء،عليهيجبلابمنالحدعليه

بهيشتريمايجدلمأوفعلأ،يأكلهماالسارقيجدلمإذابمامقيد

فلاالجوعحاجةلسديأخذحينثم،الغاليبالثمنكانولوالطعام

بقدرها.تقدرالحاجةلأن،حاجتهمنأكثريأخذ

25.-2!ا:الآية:المعار!سورة)1(

173.:الآية:البقرةسورة)2(

لابنوالكافي،2176::الهنديةوالفتاوى،9:145:المبسوط:انظر)3(

283،:2:والمهذب،4:162:المحتاجومغني،2:1584:البرعبد

:الإراداتمنتهىوشرح8،278::و!المغني،4:162:وعميرةوالقليبوبي

003.303،:ا:للشاطبيوالموافقات3،23::الموقعينلراعلام3،لأ3:

114

http://kotob.has.it



خاتمة

التحديثأصولضوءفيالسرقةحدأحاديثدراسةختاموفي

يأتي:ماإلىنخلص،ودرايةرواية

تقويممنهجالقيمالدينفيالجرائمعلىالعقوباتأولآ:

الله،شرعيلتزمالذيالإسلاميالمجتمععنهايستغنيلا،لاصلاح

..الطيبةالمباركةالحياةمطالبوالمجتمعوالأسرللأفرادويوفر

ومقوماتوأركانها،وحكمهاالسرقةمفهومبيانثاذيأ:

فيهتختلفموضوعكلفيالأقوالمنالراجحواختيار..الجريمة

..الأقوال

منتقربالسارقفيهيقطعالذيالقدرفيالمذاهبثالثآ:

التحديث.قواعدوفقالراجحوبيان.مذهبأ.عشرين

..اليومالنصابقيمةرابعآ:

.الحد.ومسقطات،القطعومحل،السرقةحدإقامةخامسأ:

يلي:بماوأوصي

المحدثينلأنوالفقهاء،المحدثينبينالتقاربضرورةأولأ:

حسبماوردها،الأحاديثقبولفيإليهميرجعالذينالصيادلةهم

وعمدةومفتاحها،الشرعيةالعلوممقدمةهيقواعدمنوضعوه

إليهميرجعالذينالأطباءهمالفقهاءولأنورأسها،العلميةالمناهج

وترديدوجوهها،علىتقليبهابعدالأدلةمنالأحكاماستنباطفي
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نأمنمعلومهوماوفقالجهود،تتلاقىئمومنفيها،النظر

بمعرفتها)1(،المختصينأهلهاإلىالعلومفيالتامةبالمعرفةالمرجع

عنبهاالمشغولينتجويدها،فيالمستغرقينتحقيقها،فيالمنقطعين

..المفيدةالكتبفيهاالمصنفينغيرها،

علىالعملإلىالقانونورجالوالفقهاءالمحدثيندعوةثافيأ:

..الإسلاميةالشريعةأحكامتقنين

منددةأصواتهمترتفعالذينالشريعةأعداءشبهردضرورةثالثآ:

..الشرعيةالحدودبقسوة

لا،مانعةجامعةشاملةكاملةالإسلاميةالشريعةأنبيانرابعآ:

لكلصالحة،المسلمينشئونجميعتنتظمعوج،ولافيهانقص

.عليها.ومنالأرضاللهيرثأنإلى،وقبيلوجيل،ومكانزمان

المتفقالحدودمنلأنه،السرقةحدتنفيذضرورةخامسآ:

عليها)2(.

قانوناستكمالفيالكويتبدأتأنالغبطةدواعيلمنل!انه

الرائدةالخطوةهوالعملهذايكونأنوأرجو،الإسلاميةالشريعة

الإسلامية.الدوللبقية

العالمين.ربلثهالحمدأندعواناوآخر

اليماني:الوزير:القاسمابيسنةعنالذبفيالقواصممنالعواصم:انظر)1(

.م2991-ص1412ثانيةط،الرسالةمزس!ة،الأرنؤوطتحقيق2،431:

95.:12:الباريهتح1:اانظر)2(
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المراجعأهم

الأرنؤوطتحقيق،للفارسي،حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان-ا

.ام889-ا!804أولىط،الرسالةمؤسسة

الكتبدارالعيد،دقيقلابن،الأحكامعمدةشرح،الأحكامإحكام-2

.بيروت،العلمية

الحلبي.ط،يعلىلأبي،السلطانيةالأحكام-3

الحلبي.ط،للماوردي،السلطانيةالأحكام-4

الحلبي.،ثانيةط،العربيلابن،القرآناحكام-5

المعرفة.دار،للشافعي،الحديثاختلاف-6

.بيروت،المعرفةدار،للموصليالمختار،لتعليلالاختيار-7

اهـ-504الإسلاميالمكتب،ثانيةط،للألباني،الغليلإرواء-8

.ام859

للكشناوي،،مالكالإمامفقهفيالسالكإرشادشرح،المداركأسهل-م

.بيروت،المتحدةالتجاريةالمكتبة

الجيل.دار،القيملابن،الموقعينأعلام-01

السعيدية،المؤسسة،الحنبليهبيرةلابن،الصحاحمعانيعنالإفصاح-11

.الرياض

اكل.325أولىط،الحجاويموسىالدينلشرفالإقناع-12

مكمل:وشرحه،المالكيللأبي،مسلمصحيحشرح:المعلمإكمال-13

العلمية.الكتبدارنشر،للسنوسيالإكمالإكمال

المعرفة.دار،للشافعي،الأم-14

.ص1353القاهرةهـحمد،مصطفىنشرعبيد،لأبي،الأموال-15

نجيم.لابن،الدقائقكنزشرح،الرائقالبحر-16

117

http://kotob.has.it



17

18

91

02

21

22

23

26

27

28

92

03

31

الكتابدار،ثانيةطللكاساني،الشرائعترتيبفيالصنائعبدائع

العربي.

على،للصاوي،مالكالإماممذهبإلىالمسالكلأقربالسالكبلغة

الحلبي.مصطفىطللدردير،الصغيرالشرح

حكومةط،وآخرين،فراجالستارعبدتحقيق،للزبيدي،العروستاج

الكويت.

اهـ-934مصر،السعادةط،البغداديللخطيببغداد،تاريخ

.ام319

.بيروت،المعرفةدارنشر،للزيلعي،الحقائقتبيين

الصمدعبدتحقيق،للمزي،الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة

المكتببالهند،القيمةدارط،الشاويشوزهير،الدينشرف

.بيروت،الإسلامي

الحلبي.طكثير،ابنتفسير

تعليقحجر،لابنالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرتلخيص

اهـ-384المنورةالمدينة،المدنياليمانيهاشماللهعبدالسيد

.ام649

مصر.،المنيريةط،للنوي،واللغاتالأسماءتهذيب

العربي.الكتابدارط،القرطبيتفسير،القرآنلأحكامالجامع

أبيالدينمجدالإمامتأليف،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

القادرعبدتحقيق،الجزريالأثير،بنمحمدبنالمباركالسعادات

الملا!.ط،الأرناؤوط

ط،وآخرينشاكر،أحمدتحقيق(الترمذي)سننالصحيحالجامع

الحلبي.

مالك،الإماممذهبفي،خليلالشيخمختصرشرح،الإكليلجواهر

.بيروت،المعرفةدارنشر،الأزهريللأبي

الكبير،الشرحعلى،الدسوقيعرفةمحمدلشيخ،الدسوقيحاشية

الحلبي.ط،عليشمحمد،تقريراتمعالدردير،البركاتلأبي

ط،الريسالدينضياءمحمدبلدكتور-الإسلاميةالدولةفيالخراج

مصر.نهضة،!أولى
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32-

33-

34-

-35

36-

37-

38-

93-

-41

42-

43-

44-

-45

46-

47-

48-

الأبصاروتنوير،للحصفكيالأبصار،تنويرشرحالمختار،الدر

المحتار.ردبهامش،للتمرتاشي

الرياندار،قلعجيالمعطيعبدالدجمتورتحقيق،للبيهقي،النبوةدلائل

.ام889-اكل804أولىط،القاهرة،للتراث

تنويرشرحالمختار،الدرعلى(عابدينابن)حاشيةالمحتاررد

.ام669ثانيةطالأبصار،

شاكر.أحمدتحقيق،للشافعي،الرسالة

1374!.المحمديةالسنةط،للبهوتي،المربعالروض

الإسلامي.المكتب،للنووي،الطالبينروضة

الكتبإحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،ماجهابنسنن

كل.ا936،العربية

التجارية.مصرطداود،أبيسنن

محمدالطيبلأبي،المغنيالتعليقوبذيله،الدارقطنيسنن

المدني،يمانيهاشماللهعبدالسيدتحقيق،أباديالعظيمالحقشمس

.ام669-ص1386المحاسندار

دمشق،الاعتدالدارط،دهمانمحمدأحمدتحقيق،الدارميسنن

دار،التركمانلابن،النقيالجوهرذيلهوفي،للبيهقي،الكبرىالسنن

.بيروت،المعرفة

العربي.الكتابدار،السنديوحاشية،السيوطيشرح:النسائيسنن

الأنصاريزكريايحيىلأبي،المطالبأسنىمنالطالبروضشرح

الإسلامية.المكتبة،الرمليحاشيةوبهامشه،الشافعي

المكتب،والأرناؤوط،الشاويشتحقيق،للبغوي،السنةشرح

.ام839-ا!453ثانيةط،الإسلامي

طللدردير،،مالكالإماملمذهبالمسالكاقربعلىالصغيرالشرح

الحلبي.

الهداية.هامشعلى،للبابرتي،الهدايةعلىالعنايةشرح

دارنشر،للمرغينانيالهدايةعلى،الهماملابنالقدير،فتحشرح

للبابرتي.الهدايةعلىالعنايةشرحومعهالفكر،
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94

52

53

54

55

56

57

58

06

61

62

63

للبهوتي.الإراداتمنتهىشرح-

منحتسهيلحاشيةوبهامشه،خليلمختصرعلىالجليلمنحشرح-

ليبيا.،النجاحمكتبة،لعليش،الجليل

دار،ثانيةطعطار،الغفورعبدأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح-

.ام979-9913!-!بيروت،للملايينالعلم

ط،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،الباريفتحمعالبخاريصحيح-

.ام889-ا!904ثانيةط،للتراثوالريان،الحديثةالرياض

التراثإحياءدارط،الباقيعبدفؤادمحمد7--تحقيقمسلمصحيح-

العربي.

ومكتبتها.المصريةط،النوويبشرحمسلمصحيح-

دار،زرعةأبيوولده،للعراقي،التقريبشرحفيالتثريبطرح-

.المعارف

للطباعةالعربيةالمؤسسةط،المدنيط،القيملابن،الحكميةالطرق-

.ام619اهـ-038والنشر

اليماني،للوزير،القاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم-

.ام299-ا!412ثانيةط،الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطتحقيق

الحقشمسمحمدالطيبلأبيداود،أبيسننشرحالمعبود:عون-

،عثمانمحمدالرحمنعبدتحقيق،القيمابنشرحمع،أباديالعظيم

.ام689-اكل388ثانيةط،المنورةبالمدينةالسلفية

فتاوىوبهامشهالهند،علماءمنوجماعةلنظام،الهنديةالفتاوى-

ديارأزدمير،محمد،الإسلاميةالمكتبة،البزازيةوالفتاوى،قاضيخان

تركيا.بكر،

الحديثة-الرياضمكتبةط،العسقلانيحجرلابنالباريفتح-

.م8891-اكل945القاهرة،ثانيةط،للتراثوالريان،الرياض

لعليش،،مالكالإماممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح-

لابن،الأحكامومناهجالأقضيةأصولفيالحكامتبصرةوبهامشه

.بيروت،المعرفةدار،المدنيالمالكيفرحون

،الشاطلابن،الشروقإدراركتابوبأسفلبه،للقرافي،الفروق-

الفقهية،الأسرارفيالسنيةوالقواعدالفروقتهذيبكتابوباالهامش
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64

65

66

67

68

96

07

71

72

-3

74

75

76

77

78

97

08

.بيروت،المكيحسنبنعليلمحمد

الرسالة.مؤسسة،القرضاوييوسفللدكتور،الزكاةفقه

الحلبي،الدينجلالشرحعلى،وجمبيرةللقليوبي،وعميرةقليوبي

.وشركاهالمحلي،للنووي،الطالبينمنهاجعلى

العربي.الكتابدار،جزيلابن،الفقهيةالقوانين

الحديثة،الرياضالبر،عبدلابن،المالكيالمدينةأهلفقهفيالكافي

.الرياض

شرحوبهامشه،الحنبليإدريسلابن،الإقناعمتنعلىالقناعكشاف

اهـ.032الشرفيةالمطبعة،أولىط،للبهوتيالمنتهى

.ام829دمشقالبقاء،لأبي،الكليات

.بيروتدارطمنظور،لابن،العربلسان

المعرفة.دار،للسرخسي،المبسوط

دارحجر،وابنالعراقيبتحرير،للهيثميالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع

.ام829-ا!204ثالثةط،العربيالكتاب

مؤسسة،سلطانالمحسنعبدزهيرتحقيق،فارسلابن،اللغةمجمل

.م8491-ص1454أولئط،الرسالة

المطيعي،نجيبمحمدتحقيق،للنووي،المهذبشرح،الهجموع

.بجدةالإرشاد،مكتبة

،الجديدةالآفاقدارشاكر،أحمدتحقيق،حزملابن،المحلى

.بيروت

محمودترتيب،الرازيالقادرعبدبنبكرلأبي،الصحاحمختار

بمصر.المعارفدارخاطر،

كل.ا324الخيريةط،لمالك،المدرنة

العربي،الكتابدار،للذهبي،التلخيصوبذيله،للحاكم،المستدرك

.بيروت

ط،للتراثالمأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،يعلىأبيمسند

.ام879-اص704أولى

بمصر،المعارفدار،رابعةطشاكر،أحمدتحقيقأحمد،مسند

.ام549-!1373
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-81

82-

83-

84-

-85

86-

87-

88-

98-

-09

-19

29-

39-

49-

-59

69-

79-

الإسلامي،المكتب،للهندي،العمالكنزمنتخبوبهامشهأحمد،مسند

.بيروت

العلمية،الكتبدار،الأعظميالرحمنحبيبتحقيق،الحميديمسند

.ام889-ا!904أولىط

المكتب،الألبانيتحقيق،التبريزيللخطيب،المصابيحمشكاة

.ام979-9913!ثانيةط،الإسلامي

للفيومي.المنير،المصباح

ثانيةط،العلميالمجلس،الأعظميتحقيق،الرزاقلعبد،المصنف

.م8391-اص304

محمدسعيدتحقيق،شيبةأبيلابنوالآثار،الحديثفيالمصنف

.ام989-اكل904أولىطالفكر،دار،اللحام

دار،السلفيالمجيدعبدحمديتحقيق،للطبرانيالكبير،المعجم

ثانية.ط،العربيالتراثإحياء

.هارونالسلامعبدتحقيق،فارسلابن،اللغةمقاييسمعجم

.القاهرة،العربيةاللغةمجمع،الوسيطالمعجم

أمينالمعطيعبدالدكتورتحقيق،للبيهقيوالآثار،السننمعرفة

.ام199-اكل411أولىط،قلعجي

بنحسينبنعمرالقاسمأبيمختصرعلى،قدامةلابنالمغني

.بالرياض،الحديثةالرياضمكتبة،الخرقيأحمدبناللهعبد

على،الخطيبللشربيني،المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني

الحلبي.مصطفىط،النوويشرفبنيحمىزكريالأبي،المنهاجمتن

.بيروت،المعرفةدار،الأصفهانيللراغب،القرآنغريبفيالمفردات

.السعادةط،للباجيالموطا،شرحالمنتقى

ليبيا.،النجاحطلعليش،،خليلمختصرعلىالجليلمنح

بالتعليقمذيلأداود،أبيالطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة

الشهيرالبنا،الرحمنعبدأحمدللشيخالمعبود،منحةعلىالمحمود

.اص453ثانيةط،الفرقانمكتبة،بالساعاتي

للطباعةالمعرفةدار،للشيرازي،الشافعنيالإمامفقهفيالمهذب

.بيروتوالنشر1؟.
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89-

99-

155

101

152

301

401

155

النقل

المعرفة.داردراز،اللهعبدالشيختعليق،للشاطبي،الموافقات

التاجوبهامشهللحطاب،،خليلمختصرشرحالجليلمواهب

مصر.،السعادة،أولىطللمواق!،،خليللمختصر،والإكليل

-ص1375الحلبي،الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق،لمالكالموطأ،-

خليل،محمدومحمود،معروفعوادبشارالدكتوروتحقيق.م519

.ام399-ا!423ثانيةطالرسالةمؤسسة

فيالألمعيبغيةحاشيةمع،للزيلعي،الهدايةلأحاديثالرايةنصب-

ثانيةط،الإسلاميالمكتب،العلميالمجلس،الزيلعيتخريج

حاشيةومعه،الرمليشهابلابن،المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية-

ط،الإسلاميةالمكتبة،الرشيديالمغربيحاشيةوبهامشه،الشبراملسي

.ص2913بولاقالأميرية

الحلبي.،للشوكانيالأوطار،نيل-

الإماممذهبعلى،تغلبأبيلابن،الطالبدليلبشرحالمآربنيل-

مكتبةالأشقر،سليمانمحمدالدكتورتحقيق،حنبلبنأحمد

الفلاخ.

الإسلامية.المكتبة،للمرغيناني،المبتدىبدايةشرح،الهداية-

موضعإلىوأشرناإليها،رجعناأخرىومطبوعاتكتبوهناك-

حينه.منهافي
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الموضوعاتفهرس

00000000000000000000000000000000000000000000000003مقدمة

الأولالفصل

والسارقالسرقة

00000000000000000000000000000000000000000000000009تمهيد

000000000000000000000000000000000000000009اللغةفيالسرقة

00000000000000000000000000000000000009الاصطلاحفيالسرقة

000000000000000000000000000000000051والكبرىالصغرىالسرقة

00000000000000000000000000000000011الأموالعلىالتعديأنواع

0000000000000000000000000000000000000000000011السرقةحكم

000000000000000000000000000000000000000000041السرتةأركان

00000000000000000000000000000000000000000000000051السارق

00000000000000000000000000000000000018السكرحالةفيالسرقة

000000000000000000000000000000018الاسلامدأحكامالالتزام .سرط

00000000000000000002المسروقالمالفيللسارقشبههوجودعدم

00000000000000000000000000000000000002مدينهمنالدائنسرقه

00000000000000021-
لرجيح.................................

00000000000000000000000000000022والعكسأصلهمنالفرعسرقة

-0000000000000023
لرجيح..................................

00000000000000000000000042بعضمنبعضهمالأقاربسائرسرقة

000000000000000000000000052.*.000...................أاترجيح

00000000000000000000000000000025الاخرمنالزوجيناحدسرور
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00000000000000000000000000000000000000000000000027ترجيح

000000000000000000000000027الشركةمالمنالشريكينأحدسرى

.ء".......0000000000000000028......................ترجيح

000000000000000000000000000000000000028المالبيتمنالسرقة

00000000000000000000000000000000000000000000000092ترجيح

الثانيالفصل

والنصابالمسروق

000000000000000000000000000000000000000000000000013تمهيد

000000000000000000000000000000000000000000013المتقومالمال

00000000000000000000000000000000000000013الحرالصبيسرهه

00000000000000000000000000000000000000000000000033ترجيح

00000000000000000000033..؟...........والمباحةالتافهةالأشياء

00000000000000000000000000000000000000000000000053ترجيح

000000000000000000000000000000053اللهووآلاتوالخنزيرالخمر

00000000000000000000000000000000000000000000000063ترجيح

000000000000000000000000000000000000036الفسادإليهيتسارعما

00000000000000000000000000000000000000000000000037ترجيح

0000000000000000000000000000000000000000000038والزرعالثمر

00000000000000000000000000000000000000000000000014ترجيح

00000000000000000000000000000000000000014والكتبالمصحف

00000000000000000000000000000000000000000000000024ترجيح

000000000000000000000000000000000000000000000000024الحرز

00000000000000000000000000000000000064للحفظالمعدةالأماكن

00000000000000000000000000000000000000000000000005لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000005العامةالأماكن

00000000000000000000000000000000000000000000000045لرجيح

0000000000000000000000000000000000045دخولهاالمأذونالأماكن
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.

00000000000000000000000000000000000000000000000055لرجيح

0000000000000000000000000000000000000000000065النباشحكم

00000000000000000000000000000000000000000000000058لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000000000058الطزار

00000000000000000000000000000000000000000000000095لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000056الأمانةجاحد

00000000000000000000000000000000000000000000000016لرجيح

00000000000000000000000000000000000000016الحرزمنالإخراج

00000000000000000000000000000000000000000000000026لرجيح

000000000000000000000000000000036الحرزداخلالمسروقإتلاف

0000000000000000000000000000000000000063السرقةفيالاشتراك

00000000000000000000000000000000000000000000000046لرجيح

0000000000000000000000000000000000000056النصابفيالأقوال

0000000000000000000066عليهموالردالنصاباشتراطبعدمالقائلون

0000000000000000000000000076وتقديرهالنصاباشتراطفيالأقوال

00000000000000000000000000000000000000000000000017لرجيح

00000000000000000000000000000000000000047اليومالنصابليمه

000000000000000000000000000000075ومكانهالنصابلحديدولت

00000000000000000000000000000000000000000000000076لرجيح

000000000000000000000000000000000000000077المقوميناختلاف

00000000000000000000000000000000000000000000000077لرجيح

الثالثالفصل

ء"!ا""
"لسرلهسا.

000000000000000000000000000000000000000000000000097تمهيد

00000000000000000000000000000000000000000000000097قرارل!ا

000000000000000000000000008..000000000000000\فيالإلرارحجيه

000000000000000000000000000000000000018بالإقرارالأخذشروط
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00000000000000000000000000000000000000005000000082لرجيح

00000000000000000000000000000000000000000900000083لرجيح
11

000000000000000000000000083ء".............الإقرارمراتعدد

00000000000000000000000000000000000000000000000048لرجيح

0000000000000000000000000000000000000000000000000058البشة

0000000000000000000000000000000000000000068المردودةاليمين

الرابعالفصل

السرقةحداقامة

00000000000000000000000000000000000000098الحدمةإ"وجوب

0000000000000000000000000000000000000000000098القطعمحل

00000000000000000000000000000000000000000000000019لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000019السرقةتكرار

00000000000000000000000000000000000000000000000069لرجيح

000000000000000000000000000000000000069اليدمنالقطعموصع

00000000000000000000000000000000000000000000000089لرجيح

0000000000000000000000000000000000089الرجلمنالقطعموضع

000000000000000000000000000089العقوبةتنفيذفيالإحسانمراعاة

000000000000000000000000000000000000099السرقةحدمسقطات

00000000000000000000000000000000000000099الإقرارفيالرجوع

051
................................................لرجيح

501..........................................والعفوالشفاعة

00000000000000000000000000101الحدعليهيقاملامنمعالاشتراك

000000000000000000000000000000000000000000000000153لرجيح

0000000000000000000000000000000000301الحكمقبلالملكطروء

000000000000000000000000000000000000000000000000154لرجيح

000000000000000000000000000000000000000000000000401الضمان

000000000000000000000000000000000000000000000000156لرجيح
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.......لخصومةا

.........ترجيح

الخصومةيملكمن

..........التوبة

.........ترجيح

..........التقادم

.........ترجيح

للسرقة.الاضطرار

..........خاتمة

....المراجعأهم

........الفهرس
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



